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– un objet textural. (…) En art, le bien et le 
mal sont affaire de texture.’ Viktor Sjklovski, 
La marche du cheval, Éditions Champ Libre, 
Parijs, 1973, pp. 95-98. 
2 Thomas S. Kuhn, De structuur van weten-
schappelijke revoluties, Boom, Meppel, 1972, 
p. 217. Vertaald door Bastiaan Willink.

1 Ik gebruik dit woord in de betekenis die 
Viktor Sjklovski eraan geeft: ‘La texture est la 
marque distinctive de ce monde à part d’objets 
spécialement construits que nous avons pris 
l’habitude de désigner sous le terme global 
d’« art ». Tout le travail de l’artiste – peintre où 
poète – se réduit en dernière instance à créer un 
objet continu, palpable en chacune de ses parties 

Hoofdstuk 1

Bestaat er zoiets als handelend denken ?

a. Inleiding

Deze verhandeling is gewijd aan de geestrijke lotgevallen van iemand die 
zich vijfentwintig jaar geleden begon af te vragen hoe kunstwerken tot 
stand kwamen en die tot de overtuiging kwam dat een goede manier om 
dit geheim te ontraadselen erin kon bestaan met kunstenaars samen te 
werken. Waarom? Omdat kunstwerken gemaakt worden door enkelingen, 
zodat je ze onmogelijk uitsluitend kan benaderen op basis van algemene 
beschouwingen. Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om het werk zelf, 
met zijn specifieke textuur1. Het eerste wat we moeten onderzoeken is 
het werk. Maar altijd voelen of onderzoeken we tegelijk welke gevoelens, 
gedachten, beelden en verhalen het bij onszelf of iemand anders oproept, 
en altijd zullen we nieuwsgierig zijn naar de bedoelingen en de eigenaar-
digheden van de kunstenaar. 

Altijd kunnen we beter leren kijken, luisteren en voelen. Niet alleen door 
een oefenende omgang met de kunstwerken, maar ook door met de kun-
stenaars te spreken en, beter nog, samen met hen dingen te maken: ‘Dat 
soort kennis wordt niet verworven met uitsluitend verbale middelen,’ 
schreef Thomas Kuhn. ‘Dat gebeurt pas als je woorden leert samen met 
concrete voorbeelden die laten zien hoe de woorden functioneren; de aard 
van de dingen en de woorden worden samen begrepen.’2 

b. Participerende observatie

De term ‘participerende observatie’ is niet alleen een lelijke uitdrukking, 
hij strookt ook niet volledig met wat ik werkelijk heb gedaan. Toen ik op 
mijn zestiende de keramist Dries Van den Broeck bezocht en met hem 
over Picasso sprak, deed ik nog niet aan participerende observatie. Toen ik 
vorige maand samen met Rein Dufait betonnen sculpturen maakte, deed 
ik dat wel, maar niet zonder een groot gevoel van persoonlijke betrokken-

Nalezing van het eerste interview met Panamarenko, maart 1989. Foto: Frank Pinckers
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3 Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 
Arts de faire, Gallimard, Parijs, 1990.
4 ‘Le règne de la différence…’ Jean-François 
Revel, Sur Proust, Éditions Denoël, Parijs, 
1970, p. 9. Al dit speuren naar specificiteit en 
verschil doet mij soms denken aan de verteller 
van de Recherche die opmerkte dat een bepaalde 
familie het erg belangrijk vond dat hun naam 
met één ‘n’ werd gespeld en niet met twee: 
‘Même ce nom de Simonet que j’avais déjà 
entendu sur la plage, si on m’avait demandé 
de l’écrire je l’aurais orthographié avec deux n, 

ne me doutant pas de l’importance que cette 
famille attachait à n’en posséder qu’un seul. Au 
fur et à mesure que l’on descend dans l’échelle 
sociale, le snobisme s’accroche à des riens qui ne 
sont peut-être pas plus nuls que les distinctions 
de l’aristocratie, mais qui sont plus obscurs, plus 
particuliers, à chacun, surprennent davantage.’ 
Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en 
fleurs, Gallimard, Parijs, 1988, p. 409.
5 Viktor Sjklovski, De paardesprong, De Haan, 
Haarlem, 1982, pp. 46-47. Vertaald door Tine 
Stuurman en Sjifra Herschberg.

die afwijkt van bepaalde normen, die als gangbaar en aanvaardbaar worden 
beschouwd, als op het vermoeden dat het zin heeft deze handelingen en 
voortbrengselen te bestuderen.

De vraagstelling is de volgende: Kunnen we over deze handelingen en 
voortbrengselen zinvolle inzichten verwerven door middel van participe-
rende observatie? En is het inderdaad zo dat bepaalde vormen van kennis 
uitsluitend verworven kunnen worden door te spreken en samen te werken 
met mensen die vertrouwd zijn met een bepaalde praktijk?

Bijna onopgemerkt blijft deze dubbele vraagstelling echter ten dienste 
staan van die allereerste, impliciete vraag, namelijk of kunst maken wel zin 
heeft en zo ja, waarin die zin zou kunnen bestaan. Als voorlopig antwoord 
wens ik te verwijzen naar Jean-François Revel voor wie die zin berust in 
‘het rijk van het verschil’4 dat gestalte krijgt in de wereld van de kunst.

‘Een kunstwerk wordt geïnterpreteerd tegen de achtergrond van en door 
middel van associaties met andere kunstwerken,’ schrijft Viktor Sjklovski. 
‘De vorm van een kunstwerk wordt bepaald door de verhouding ervan tot 
andere vormen die voordien al bestonden. (…) Een nieuwe vorm verschijnt 
niet om een nieuwe inhoud tot uitdrukking te brengen, maar om een oude 
vorm die zijn artisticiteit inmiddels verloren heeft, te vervangen.’5

En waarin bestaat dan die artisticiteit? Om ons dit uit te leggen citeert 
Sjklovski ene Christiansen, die in zijn Filosofie van de kunst het volgende 
zegt: ‘Wanneer iets als een afwijking van het gebruikelijke, van het nor-
male, van een geldend canon ervaren wordt, dan ontstaat een emotionele 
indruk van bijzondere kwaliteit. (…) Daarom blijft de lyriek van een an-
der volk altijd gedeeltelijk voor ons gesloten, ook al hebben we hun taal 
geleerd. Wij horen het klankspel van de woorden, we ondergaan het rijm 
als rijm en voelen het ritme, we begrijpen de betekenis van de woorden 
en maken ons beelden, vergelijkingen en inhoud eigen: we kunnen alle 
zintuiglijke vormen, al het tastbare begrijpen. Wat ontbreekt er dan nog 
aan? Welnu, wat ontbreekt zijn de differentieel-indrukken: zeer kleine afwij-
kingen van het gewone spraakgebruik, in de keuze van de uitdrukkingen, in 
de combinatie van woorden, in de schikking en wendingen van zinnen, 
dat alles kan slechts iemand begrijpen die in de taal leeft, die dankzij een 

heid. Ik zou het ongemakkelijk vinden beschouwd te worden als iemand 
die al deze dingen louter heeft gedaan om dingen beter te begrijpen. Maar 
tegelijk is het zo. Van bij het begin was het mijn voornemen samen te wer-
ken met Panamarenko om als pas afgestudeerd student filosofie te weten te 
komen wat kunst nu eigenlijk was. Dat ik nadien erg gesteld ben geraakt 
op de man, doet niets af aan mijn leergierigheid. Maar het maakt wel dat 
de term ‘participerende observatie’ erg kil klinkt. Eigenlijk ben ik gewoon 
iemand die graag dingen doet en dingen bijleert. Ik hou van dingen die ik 
niet begrijp en ik hou ervan greep te krijgen op de dingen, of althans de 
illusie te koesteren dat ik er enige greep op krijg. In die zin kunnen we alle 
bezigheden die in dit boek beschreven worden, beschouwen als de kronke-
lende wegen van een enkeling die een eigen manier zoekt om met de we-
reld om te gaan. Terwijl ik mijn eigen dagelijkse praktijk vormgaf, wars van 
bepaalde vigerende vormen, ontdekte ik van lieverlede manieren waarop 
ook anderen op een particuliere manier gestalte gaven aan hun dagelijkse 
strevingen en kwam ik dit te weten zoals de onderzoekers die namens Mi-
chel de Certeau3 gewone mensen interviewden om te weten hoe ze in wer-
kelijkheid omgingen met hun beroep, met consumptieartikelen of andere 
maatschappelijke mogelijkheden die te hunner beschikking waren.

c. De sluipwegen van de enkeling (De wereld van het verschil)

Dit boek berust zowel op de vooronderstelling dat er in elke samenleving 
enkelingen, bijvoorbeeld kunstenaars, leven en handelen op een manier 
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Marc Ruyters, Met een bezadigde bezetenheid. 
In: <H>art, 2008.
Daardoor weten we nog niet wat ‘ontroering’ 
zou kunnen zijn. Ik hou het op een soort van 
herkenning van iets dat al in jezelf woont, maar 
dat je in een onverwachte vorm aantreft in de 
buitenwereld, waardoor je een thuiskomst er-
vaart. ‘Het “ont-roert” je,’ vertelde mijn pro-
motor vanmiddag, ‘omdat al je verwarringen 
even lijken te verstijven in een moment van 
herkenning, als een vorm van aha-erlebnis.’

6  Cf. Claude Lévi-Strauss, Het wilde denken, 
Meulenhoff, Amsterdam, 2009, pp. 45-46.
7 Cf. Ton Lemaire. Het Vertoog over de Ongelijk-
heid van Jean-Jacques Rousseau of De ambiva-
lentie van de vooruitgang, Ambo, Baarn, 1980, 
pp.164-166.
8  Ik citeer deze zinnen uit het nawoord van 
Hans Theys, Flower Power. Kunst in België na 
2015, p. 447. Marc Ruyters hernam deze regels 
in een recensie en voegde eraan toe: ‘In dat laat-
ste is Theys met dit boek helemaal geslaagd.’ In: 

uiteindelijk beschouwd moeten worden op basis van wat er te zien is, als 
maaksels, als autonome toevoegingen aan de werkelijkheid, die geen en-
kele studie, geen enkel inzicht en geen enkele verantwoording van node 
hebben. Ofwel roepen ze gevoelens, inzichten, beelden en verhalen in ons 
op, ofwel niet.

Participerende observatie kan onmogelijk volstaan als enige methode voor 
een onderzoeker, maar lijkt als aanvullende werkwijze, voor zover moge-
lijk, onontbeerlijk voor al wie streeft naar een zo volledig mogelijk beeld 
van een menselijke handeling of de vrucht daarvan. De reden hiervoor is 
dat veel verwezenlijkingen en inzichten niet louter door lezen en denken 
tot stand komen, maar door het stellen van een schier eindeloze reeks han-
delingen die door hun fysieke aard ook beeldend zijn. Wie meer over zulke 
handelingen te weten wil komen, zal zelf handelend en beeldend te werk 
moeten gaan, en zijn of haar bevindingen zo beeldend mogelijk gestalte 
moeten geven.

Misschien is de hoofdvraag daarom: hoe maken enkelingen zich los uit 
gangbare denkpatronen en manieren van handelen? En hoe slagen ze erin 
iets nieuws bij te dragen aan de wereld. In de woorden van Claude Lévi-
Strauss wordt dit: wanneer en hoe vindt een ‘gebeurtenis’ plaats, en hoe re-
organiseren culturele patronen zich om nieuwe gebeurtenissen in zich op te 
nemen om versterkt of tenminste onverzwakt voort te kunnen bestaan?6

d. Het dilemma van de wetgever

Als negentienjarige filosofiestudent was ik getroffen door Rousseaus 
‘dilemma van de wetgever’7 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 dat dilemma 
niet af te wachten, maar tijdens mijn leven zoveel mogelijk mensen aan 
het denken te zetten of te ontroeren.8 In dit licht zie ik het werk van 
vernieuwende kunstenaars. Elke nieuwe vorm kan leiden tot resultaten 
die niemand kan voorspellen, en kan een bruikbaar handvat voor de 

levendig bewustzijn van het normale, door elke afwijking daarvan onmid-
dellijk getroffen wordt als door een zintuiglijke prikkel.’

Aan de basis van onze vraagstelling over de legitimiteit van participerende 
observatie als wetenschappelijke methode schuilt bijgevolg de vraag of er 
eigenlijk wel individuele kennisverschillen of ervaringen bestaan. Bestaat 
er zoiets als een individuele vrijheid die persoonlijke en afwijkende erva-
ringen mogelijk maakt? En zo ja, dragen ze dan iets bij tot de gemeen-
schap? Het enige zinvolle antwoord dat ik op deze vraag kan bedenken, is 
dat definitieve antwoorden op deze vragen allicht buiten ons bereik liggen, 
maar dat we de vragen zelfs niet behoorlijk zouden kunnen formuleren als 
we niet eerst kijken naar de kunstwerken en hun makers.

Dit boek wil aantonen dat een bepaalde vorm van kennis of inzichten mo-
gelijk wordt als we gaan samenwerken met kunstenaars en als we beseffen 
dat een deel van die kennis niet alleen uitsluitend bereikbaar is door het 
stellen van handelingen, maar voor een groot deel zelfs voor altijd binnen 
die handelingen besloten zal blijven. Als die handelingen tastbare voort-
brengselen hebben, bijvoorbeeld boeken, tentoonstellingen of films, dan 
kunnen bepaalde inzichten ook besloten liggen in de vorm van deze voor-
werpen, in de manier waarop ze gemaakt zijn, net zoals ook kunstwerken 
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de 48ste Biënnale van Venetië (1999). De eer-
ste Nederlandse, herwerkte versie verscheen in 
Hans Theys, De schouw van Gaudí, Tornado 
Editions, Brussel, 2006.
10 Hans Theys, Michel François, Binnen zonder 
kloppen. In: Flower Power. Kunst in België na 
2015, Tornado Editions, Brussel 2008, p. 353.

9 Michel François. Enter without Knocking. In: 
Barbera van Kooij (Ed.), Cahier Witte de With 
Cahier #7, Richter Verlag, Düsseldorf, 1998, 
pp. 27–32. Op verzoek van François herdrukt 
als Michel François. Entrer sans frapper in het 
tijdschrift Parachute, Montréal, juli 2000, en in 
het Frans en het Engels in zijn catalogus voor 

‘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 privéleven. 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.’10

Als kunstcriticus heb ik mij nooit afgevraagd hoe andere kunstcritici te 
werk gaan. Ik heb getracht te doen wat noodzakelijk leek om meer te weten 
te komen over de bezigheden van een aantal vooraanstaande kunstenaars 
in onze samenleving, omdat ik vermoedde dat hun bezigheden belangrijk 
konden zijn: in de eerste plaats voor de ontwikkeling van mijn eigen per-
soonlijkheid én voor de manier waarop ik mijn eigen leven wenste vorm 
te geven, wars van een hele reeks verwachtingen en weigerend te wachten 
op een deus ex machina die Rousseaus dilemma van de wetgever op een 
mooie zondagochtend moeiteloos zou oplossen. We kunnen ons afvragen 
of dit een vrije beslissing was. Ben ik niet gewoon op zoek gegaan naar 
verwante zielen? Voorlopig is de vraag naar het bestaan van de vrije wil en 
mijn mogelijk onbewuste motivaties echter irrelevant. Nu komt het er-
opaan te beschrijven wat ik heb gedaan en wat de bewuste redenen waren 
voor de beslissingen die ik heb genomen, de handelingen die ik al dan niet 
heb voltrokken en de dingen die ik heb gemaakt of geweigerd te maken.

werkelijkheid worden, al was het maar door ons dichter bij onszelf en de 
anderen te brengen. Zo heb ik ook de overtuigingen van Oscar Wilde, 
Gustave Flaubert en Vladimir Nabokov begrepen. Echt vrije kunstenaars, 
schrijvers en componisten maken geen kunstwerken als vorm van sociale, 
religieuze of staatkundige bedrijvigheid, maar dat is ook helemaal niet 
nodig, omdat elke mens tegelijk esthetisch en ethisch stelling neemt door 
wat hij of zij doet of nalaat te doen. In het essay Binnen zonder kloppen 
(1997)9 over het werk van Michel François drukte ik het als volgt uit:
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11 ‘In alle zaken,’ schreef Nabokov, ‘is het be-
ter meteen te gaan naar het quid, naar de tekst, 
naar de bron, naar de kern – en pas dan verder 
te gaan naar welke theorie dan ook… (In all 
things it is wiser to go directly to the quiditty, 
to the text, to the source, to the essence – and 
only then evolve whatever theories…) Vladimir 
Nabokov, Lectures on Russian Literature, Har-
court, New York, 1981, p. 11. Martin Amis 
voegt daaraan toe: ‘Reading is a skill: you have 
to be taught how to do it. Here is some fatherly 
Nabokovian advice: You must not “identify” 
with Stephen Dedalus (…) you must not ran-
sack novels in search of those bloated topicali-
ties, “ideas”. The only things that a good reader 
needs are imagination, memory, a dictionary 
and some artistic sense. (…) One would call 
Nabokov’s teaching method idiosyncratic if it 
weren’t so unswervingly true to its models. Not 
surprisingly, Nabokov treats with contempt the 

schools-and-movements, myth-decoding, falla-
cy-mongering constructs of the Eng-Lit racket. 
(…) He is, above all, robustly unacademic.’ 
Martin Amis, Vladimir Nabokov. Lectures. In: 
The War against Cliché. Essays and reviews 1971-
2000, Vintage International, New York, 2001, 
pp. 249–250.
12 In navolging van Proust (en Kundera) stond 
ik aanvankelijk weigerachtig tegenover de ‘bio-
grafische methode’, maar algauw ging ik zoe-
ken naar de mogelijkheden van een ‘gemengde 
biografische methode’, die tast naar de intenties 
van de kunstenaar, maar ze op een kritische ma-
nier benadert.
13  Cf. Carla Van Campenhout, Alles over Xana-
du. Een gesprek met Hans Theys, gepubliceerd als 
bijlage van <H>art, juli 2010, en als onderdeel 
van de cataloguskrant bij de collectiepresentatie 
Xanadu. De collectie van het S.M.A.K. belicht 
door Hans Theys, S.M.A.K., juli 2010.

e. Aanvankelijke motivatie voor het samenwerken met kunstenaars

Mijn studie van de hedendaagse kunst is een voortzetting van een studie in 
de wijsbegeerte, die ik heb afgesloten met een licentiaatsverhandeling over 
het thema van ‘het wachten’ in het werk van Kafka en Nietzsche. Kennis-
makend met de onmetelijke Kafkareceptie (het aantal geschriften over zijn 
werk werd in 1980 al geschat op 10.000) trachtte ik mij zoveel mogelijk te 
concentreren op de teksten zélf en op de weinige teksten waarin de auteurs 
louter schreven over wat ze hadden aantroffen in die teksten.11

Toen ik halverwege de jaren tachtig door plastische kunstenaars werd uit-
genodigd over hun werk te schrijven, trachtte ik dezelfde benadering toe te 
passen op de plastische kunst door mij niet bezig te houden met de gang-
bare interpretaties die derden – auteurs – toevoegden aan de kunstwerken, 
maar door mij te concentreren op de materiële textuur van de werken. Ik 
probeerde ook een onderscheid te maken tussen de textuur van de werken, 
de intentie van de kunstenaars12 en de projecties van de toeschouwers.

Algauw bleek dat het moeilijk was in de bestaande publicaties precieze 
informatie over de textuur van hedendaagse kunstwerken te vinden. Dit 
gold ook voor het werk van een kunstenaar als Panamarenko over wie al 
vijftien catalogi waren verschenen toen ik hem in november 1988 voor 
het eerst ontmoette. Omdat je in deze catalogi weinig concrete informatie 
vindt, moet iemand die wil vertrekken van een zo onbevangen mogelijke 
observatie van het eigenlijke, naakte kunstwerk (zoals ik had geleerd in 
mijn omgang met het werk van Kafka), de échte kunstwerken kunnen 
zien. Dat was helaas onmogelijk. Ook vandaag is dit nog heel moeilijk. De 
schaarse werken van befaamde kunstenaars die tot de collecties van de mu-
sea behoren, worden zelden tentoongesteld en nagenoeg nooit in heldere 
groepen.13 De stukken in privécollecties zijn daarenboven vaak heel moei-
lijk te vinden en te bezichtigen. Panamarenko zelf bezat geen enkel kunst-
werk van zichzelf. Als ik iets over Panamarenko’s werk en werkwijze wilde 
leren, was ik bijgevolg verplicht met hem te gaan samenwerken en kennis 
te maken met de werken terwijl ze ontstonden (en vóór ze verdwenen).

Naast dit praktische probleem, was er ook een taalprobleem. Aanvankelijk 
was het voor mij erg moeilijk Panamarenko’s ideeën over zijn werk te 

Duikend met Panamarenko, juni 1990. Foto: Xavier De Clippeleir
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14  Hans Theys, Knockando. In: NOUS, Tornado 
Editions, Brussel, 4 april 1989.
15 Hans Theys, Chabaritch. Een blinde in gesprek 
met Boris Karloff. In: Liliane Dewachter (Ed.), 
Panamarenko, M HKA, Antwerpen, 1989,  
pp. 29–32. 
16 Ik gebruik dit woord in de betekenis die Ge-
rard Reve eraan hecht. De ‘visie’ is het grond-
gevoel, de wereldbeschouwing van de kunste-
naar: de manier waarop hij of zij naar de wereld 
kijkt, de wereld ervaart: ‘het licht waaronder de 

schrijver de wereld en het bestaan ziet. Neen, 
geen mening, geen staatkundige overtuiging 
of zedelijk oordeel, maar een diepgeworteld, 
goeddeels in het onbewuste verankerd blijvend 
levensgevoel’. (Gerard Reve, Verzameld werk. 
Deel 4, L.J. Veen, Amsterdam, 2000, p. 434). 
Het ‘kijkbeeld’ waarover ik het heb, is het (bij-
voorbeeld visuele) ritme waarin die visie tot 
uiting komt zonder dat er sprake is van enige 
‘uitdrukking’ of ‘vertaling’. In hoofdstuk 5 van 
dit boek komen we hierop terug.

bezigheid. Dit alles verandert wanneer je zèlf dingen met de kunstenaars 
gaat maken: teksten, boeken, foto’s, documentaires of tentoonstellingen. 
In dat geval wordt je zelf de persoon die moet plannen maken, beslissen 
en handelingen stellen en leer je bij van de kunstenaar (of wetenschapper), 
omdat je samen naar oplossingen zoekt.

In het begin bestond mijn samenwerking met Panamarenko vooral in het 
voeren van gesprekken, het schrijven van teksten, het gezamenlijk schrij-
ven aan een episch gedicht en het samen werken aan sculpturen. Later zijn 
daar het maken van foto’s en films, en het vormgeven van tentoonstel-
lingen en boeken over zijn werk bijgekomen. Gaandeweg stelde ik vast 
dat mijn handelingen ook nieuwe feitelijke gegevens en inzichten konden 
voortbrengen die niet in woorden konden worden gevat en alleen zichtbaar 
gemaakt konden worden in de boeken, foto’s en films die ik maakte. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor mijn bevinding dat Panamarenko’s werken over-
blijfselen waren van ervaringen. Hoe kon ik dit ooit in beeld te brengen? 
Zo ontstond de wens een filmisch boek over hem te maken, waarin ik na-
tuurlijk zoveel mogelijk feitelijke informatie over de werken wilde geven, 
maar de lezer ook zo dicht mogelijk bij de onderzoekende levenshouding 
van de kunstenaar wilde brengen.

Ten slotte ontdekte ik dat de ‘visie’16 van de kunstenaar bij visuele kun-
stenaars de vorm kan aannemen van vaak onbewuste gewoonten en te-
rugkerende, onderliggende visuele patronen die de afzonderlijke werken 
onderling verbinden.

Samengevat kan je stellen dat mijn aanvankelijke motivatie voor samen-
werking voortkwam uit de noodzaak kennis te maken met de échte werken 
en de kunstenaars, maar dat ik nadien ging inzien dat ik het meest over 
kunstenaars kon leren door zèlf dingen met hen te maken.

f. Een gemengde, biografische methode

In diezelfde periode las ik het werk Contre Sainte-Beuve van Marcel Proust, 
waarin die zijn woede uit over het feit dat Charles Augustin Sainte-Beuve, 
die vijftig jaar lang de machtigste literatuurcriticus van Frankrijk was, geen 

begrijpen. In de eerste tekst die ik over hem publiceerde,14 beschreef ik 
hoe ik al mijn literaire en academische vooroordelen opzij moest leggen, 
alsof ik een nieuwe taal moest leren, waarbij de eerste taak erin bestond 
mij bewust te worden van de beperkingen van mijn overtuigingen. In de 
tweede tekst die ik over Panamarenko publiceerde,15 verwees ik naar een 
aforisme van Nietzsche dat stelde dat de namen van de dingen hun wezen 
kunnen veranderen. Ik begreep snel dat ik mijn oude manier van kijken 
moest deconstrueren (er de bepaaldheid van inzien) en een nieuwe taal 
zou moeten ontwikkelen of aanleren, een nieuwe manier van kijken, een 
nieuwe manier van luisteren of ten minste een methode die was aangepast 
aan alle nieuwe dingen die ik beter wilde begrijpen. Daarom besloot ik met 
de kunstenaar te gaan samenwerken en trachtte ik zijn manier van kijken, 
voelen en denken te benaderen vanuit handelingen en hun voortbrengselen 
in plaats van mij te beperken tot het lezen van teksten en het spreken met 
de kunstenaar.

Het grootste probleem van de participerende observatie, bestaat erin dat je 
kunstenaars zelden belangrijke beslissingen kan zien nemen of handelingen 
stellen. Ook niet als je optreedt als assistent. Als assistent van Panamaren-
ko, voerden we plannen uit die hij alleen had bedacht. Berlinde De Bruy-
ckere, bijvoorbeeld, werkt van maandag tot en met donderdag met haar 
assistenten, maar op vrijdag werkt ze alleen, om na te denken over meer 
wezenlijke beslissingen. Ongetwijfeld geldt hetzelfde voor wetenschappers, 
die je moeilijk kan ‘betrappen’ op het ogenblik dat het eigenlijke inzicht 
zich voordoet. Ogenschijnlijk pleit dit tegen de participerende observatie, 
maar dan alleen als je die beschouwt als een passieve, louter assisterende 
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17 Hier parafraseert Proust de blinde Sainte-
Beuve: ‘Par exemple Beyle, qui avait pris, on ne 
sait trop pourquoi, le pseudonyme de Stend-
hal, lançait des paradoxes piquants et où il y 
avait bien souvent de la justesse. Mais nous fait 
croire que c’est un romancier ! (…) Encore un 
gentil garçon, Baudelaire, ayant de beaucoup 
meilleures manières qu’on aurait pu croire. Et 
pas dénué de talent. Mais tout de même l’idée 
de se présenter à l’Académie, çà aurait eu l’air 
d’une mauvaise farce.’ Marcel Proust, Préface. 
In: Jacques-Émile Blanche. Propos de peintre. 
De David à Degas, Éditions Émile-Paul Frères, 
Parijs, 1927, p. XIX.
18 Proust schrijft: ‘Sainte-Beuve nous dit: “La 
Chartreuse de Parme n’est pas l’œuvre d’un roman-
cier”. Vous pouvez l’en croire, il a un avantage 
sur nous, il dînait avec l’auteur.’ Marcel Proust, 
Préface. In: Jacques-Émile Blanche. Propos de 
peintre. De David à Degas, Éditions Émile-Paul 
Frères, Parijs, 1927, p. XIX.
19 ‘Les soirs sans lune, il sortait de son château de 
Poitou, suivait le chemin qui conduit à la route 
par où on va au château de son cousin Guy de 
Gressac. Il le rencontrait à la croix des deux che-
mins, sur un talus ils répétaient les jeux de leur 
enfance, et se quittaient sans avoir prononcé 
une parole, sans s’en reparler jamais pendant 
les journées où ils se voyaient et causaient, en 
gardant plutôt l’un contre l’autre une certaine 

hostilité…’ Marcel Proust, La race maudite. In: 
Contre Sainte-Beuve, Gallimard, Parijs, 1954, 
pp. 256–257. Volgens mij is de Recherche voort-
gevloeid uit de behoefte woorden te geven aan 
die twee mannen op het heuveltje, of aan ‘The 
love that dare not speak it’s name’, zoals Lord 
Alfred Douglas het heeft genoemd. De diepte 
van Prousts woede jegens Sainte-Beuve (of de 
gewoonte werken te beoordelen op wat men 
over iemand is te weten gekomen) blijkt uit het 
feit dat de hele Recherche eruit is voortgevloeid. 
De ontwikkeling van deze zeer omvangrijke ro-
man bestaat immers in het geleidelijk blootleg-
gen van verborgen aspecten van de persoonlijk-
heid en de levens van de hoofdpersonages, die 
nooit blijken te zijn wie je denkt, waarbij ook 
enkele gewoonten van ‘la race maudite’ worden 
blootgelegd.
20 ‘De waarheid was,’ schreef Proust, ‘dat Blan-
che, heel eenvoudig, zoals alle mensen die de 
toekomst in zich dragen, oordeelde vanuit een 
tijdsperspectief dat onontbeerlijk is om naar 
kunstwerken te kijken.’ (‘La vérité était que 
tout simplement Jacques Blanche possédait en 
lui, comme tous les hommes assurés de l’ave-
nir, cette perspective du temps où il faut savoir 
se placer pour regarder les œuvres.’) Marcel 
Proust, Préface. In: Jacques-Émile Blanche. 
Propos de peintre. De David à Degas, Éditions 
Émile-Paul Frères, Parijs, 1927, p. XV. 

enkele talentvolle schrijver had erkend of gesteund17. Proust weet dit falen 
aan Sainte-Beuves zogenaamde biografische methode, die erop neerkwam 
dat hij zijn oordeel over iemands werk bij wijze van spreken baseerde op 
diens tafelmanieren18. Proust had geheime redenen voor deze woede (na-
melijk dat hij zelf in het verborgene moest leven als specimen van ‘la race 
maudite’, zoals hij het zelf noemde19), maar hij had wel gelijk. Je kan een 
kunstwerk niet uitsluitend beoordelen op basis van het leven van de kun-
stenaar. Al toont zijn eigen voorbeeld echter ook het omgekeerde aan: na-
melijk dat bepaalde gegevens over iemands leven je een totaal nieuwe kijk 
op hun werk kunnen bezorgen.

In een voorwoord bij een boek van de schilder en kunstcriticus Jacques-
Émile Blanche zet Proust deze kritiek voort. Bijvoorbeeld verwijt hij Blan-
che dat die ons vertelt dat Manet hunkerde naar eerbewijzen. Tegelijk 
moet hij echter erkennen dat Blanche wél talent herkende, en vaak zelfs 
heel vroeg (onder meer Picasso). Om dit te verklaren, beeldt Proust zich 
in dat Blanche, ‘als iemand die de toekomst in zich draagt’, een standpunt 
buiten de tijd kan innemen, waarvandaan hij een juiste blik heeft op het 
werk van de kunstenaar, die immers eveneens opereert in een parallelle, 
tijdloze wereld, onbereikbaar voor zijn tijdgenoten.20

Dit nietzscheaanse standpunt leek mij onzinnig. Niemand kan zich buiten 
de tijd plaatsen. De waarheid was, bedacht ik, dat kunstenaars niet voor-
uitwaren op hun tijd, zoals Proust dacht, maar dat ze de enigen waren die 
in het heden leefden. Hun tijdgenoten, dacht ik, kijken naar het heden 
met een verouderde bril en zien daarom minder mogelijkheden. Als dit 
waar zou zijn, bedacht ik, dan moest het mogelijk zijn te leren kijken als 
kunstenaars door in hun buurt te vertoeven. Ik ging er immers van uit dat 
Sainte-Beuve wel met Stendhal had gedineerd, maar nooit met hem naar 
de hobbywinkel was geweest, nooit samen met hem had geschreven, nooit 
samen met hem Italië had bezocht enzovoort. Ten slotte leert het ons wél 
veel over de schilderijen van Manet, te weten dat hij graag de medaille van 
het Salon wilde winnen met Le déjeuner sur l’herbe of Olympia.

Daarom besloot ik zoveel mogelijk samen te werken met kunstenaars; niet 
om meer te weten te komen over hun privéleven (waarover ik nooit iets 
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21 ‘If you say, Louise, how is it that this is next 
to that; what’s the relation? If you ask me pre-
cise questions about the visual, I prefer this to 
the interpretative attitude of the art critic. It’s 
very rare to find somebody who is able to bring 
a piece alive, through description, instead of 
making pronouncements. So it’s art journalism 
that I respect. I’m all in favour of art journa-
lism. (Laughter)’ Marie-Laure Bernadac, Hans-
Ulrich Obrist (Ed.), Louise Bourgeois. Destruc-
tion of the Father. Reconstruction of the Father, 
MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2008, p. 
236 (Bourgeois in gesprek met Pat Steir. Voor 
het eerst gepubliceerd in Artforum in 1993.)
22 Sarah Thornton, Art. Achter de schermen van 
de kunstwereld, De Bezige Bij, Amsterdam, 

2009, p. 283. Vertaald door Lidy Pol.
23 In het in 2009 verschenen The Art Instinct van 
Denis Dutton, een Australisch filosoof, verne-
men we dat deze man in de jaren zeventig, als 
‘westers’ gitarist, naar India is gereisd om er te 
leren de sitar te bespelen en later, in het kader 
van een theoretisch onderzoek (waarbij hij wil-
de nagaan in hoeverre de criteria in het Westen 
om ambachtelijk vervaardigd houtsnijwerk uit 
Nieuw-Guinea te beoordelen overeenstemmen 
met de criteria van de ambachtslieden zelf ), van 
houtsnijders in Nieuw-Guinea te leren hoe hij 
zelf houtsnijwerk kon maken. Cf. Denis Dut-
ton, The Art Instinct, Nieuw Amsterdam, Am-
sterdam, 2009, p. 106 e.a. Vertaald door Pim 
Lukkenaer.

heb gepubliceerd), maar wel om te begrijpen hoe en waarom ze bepaalde 
beslissingen nemen, hoe ze materialen hanteren, hoe ze zelf over hun werk 
spreken enzovoort. Ik noemde dit, voor mezelf, een ‘gemengde biografi-
sche methode’, omdat deze werkwijze geenszins uitsloot dat ik altijd terug-
keerde naar wat er werkelijk te zien was: het kunstwerk zoals het zich aan 
ons voordoet.

g. Etnografie en onderzoeksjournalistiek

Ik zou dit hoofdstuk graag beginnen met een uitspraak van Louise Bour-
geois. ‘Waarom vraag je mij niet: Louise waarom bevindt dit zich naast 
dat, wat is het verband? Ik heb liever precieze vragen over wat er te zien 
is dan de interpreterende attitude van de kunstcriticus. Je stuit zelden op 
iemand die een werk tot leven brengt door middel van een beschrijving in 
plaats van uitspraken te doen. Je mag best stellen dat ik veel waardering 
heb voor kunstjournalisten… Oei, straks neem ik het nog op voor het 
journaille! (Lacht).’21

Aan het eind van Seven Days in the Art World (2009), een studie van de 
hedendaagse kunstwereld, tracht Sarah Thornton zich te behoeden voor 
kritiek op het feit dat ze tal van actoren uit de kunstwereld heeft geïnter-
viewd, door erop te wijzen dat dit een gangbare onderzoeksmethode is in 
de etnografie. Dit is wat ook ik heb nagestreefd: het toepassen van een 
etnografische methode op de artistieke analyse. Ik citeer uit de Neder-
landse vertaling van Seven Days: ‘De belangrijkste onderzoeksmethode (in 
de etnografie), het “participerend observeren”, bestaat uit een cluster van 
kwalitatieve hulpmiddelen, waaronder het ervaren van de omgeving uit de 
eerste hand, het visueel observeren, het aandachtig luisteren, het intervie-
wen, en het analyseren van belangrijke documenten. Baby’s leren lopen en 
praten door te onderzoeken en door te doen; participerend observeren is 
het bewust formaliseren en versnellen van de natuurlijke wijze waarop we 
in het algemeen leren.’22 23

In sommige gevallen lijkt het aangewezen dat wie de hedendaagse kunst 
bestudeert ook met kunstenaars spreekt. Participerende observatie impli-

Samenwerking met de kunstenaars Kasper Bosmans, Gauthier Oushoorn en 
Rein Dufait bij de opbouw van de tentoonstelling ‘A Whitsun Wedding’, 

Galerie EL, Welle, januari 2012. Foto: Max Pinckers
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24 Zie verder over het werk van Frederika Huys 
in hoofdstuk 3 van dit boek.
25 Claude Lévi-Strauss, Het trieste der tropen, 
SUN, Amsterdam, 1985, p. 35. Vertaald door 
G.A.J. Emonds.

26 Ibid: 210. Vertaald door G.A.J. Emonds.
27 Paul Feyerabend, Tegen de methode, Lem-
niscaat, Rotterdam, 2009, p. 41. (Mijn cursi-
vering.)

ling 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. 
Als slachtoffer van een tweevoudige onmacht kwetst mij alles wat ik waar-
neem en verwijt ik me voortdurend niet genoeg om mij heen te kijken.’25

Hoe ging Lévi-Strauss dan te werk? ‘Geleid door de reeds gepubliceerde 
documenten,’ schrijft hij, ‘trachtte ik allereerst van mijn contactpersonen 
een analyse van de dorpsstructuur te verkrijgen. Wij brachten onze dagen 
door met van huis tot huis te trekken, met het tellen van alle bewoners er-
van, met het vaststellen van hun burgerlijke status en met het trekken van 
denkbeeldige lijnen op de grond van het dorpsplein…’26

Eigenlijk ben ik op dezelfde manier te werk gegaan om de bezigheden, de 
voortbrengselen en de waardesystemen van kunstenaars te begrijpen.

In zijn voorwoord bij de derde editie van Tegen de methode (1992) schrijft 
Paul Feyerabend dat wie wil weten hoe wetenschappers écht te werk gaan, 
hen moet opzoeken in hun laboratoria, vragen stellen en dingen laten ge-
beuren: ‘Sommige micro-onderzoeken van de laboratoriumwetenschap 
vertonen gelijkenis met het New Journalism van Jimmy Breslin, Guy Ta-
lese, Tom Wolfe en anderen; onderzoekers lezen niet langer alleen maar de 
artikelen van anderen uit een bepaald vakgebied en zijn evenmin tevreden 
met een stilzwijgend bezoek aan laboratoria – ze lopen gewoon naar bin-
nen, beginnen een gesprek met de wetenschappers en laten van alles gebeu-
ren. (Kuhn en zijn medewerkers gingen voor het eerst zo te werk bij hun in-
terviews ten behoeve van de geschiedenis van de kwantummechanica.)’27

h. Handelend denken en het uitstellen van het begrip

In een passage die, net als Thorntons hierboven geciteerde omschrijving 
van participerende observatie, gewag maakt van het leerproces bij kinderen, 
beschrijft Feyerabend een handelend denkproces dat grote overeenkomst 
vertoont met mijn manier van werken: ‘We nemen vaak als vanzelfspre-
kend aan dat een helder en duidelijk inzicht in nieuwe ideeën voorafgaat, 

ceert echter dat je niet alleen spreekt met iemand wiens werk of leven je 
bestudeert, maar ook dat je met die persoon samenwerkt.24 Dat is wat 
Sarah Thornton doet als ze, bijvoorbeeld, op de redactie van Artforum gaat 
werken. Daarnaast kan je ook met kunstenaars samenwerken door hen om 
feedback te vragen over de manier waarop je over hun werk bericht (over 
de foto’s, teksten, films en boeken die je over hun werk maakt).

Iemand die de hedendaagse kunst vandaag wenst te bestuderen, bevindt 
zich in net dezelfde positie als Claude Lévi-Strauss die in de jaren dertig 
van de vorige eeuw kennismaakte met Braziliaanse woudbewoners: ‘Ben 
ik niet onbereikbaar voor het wezenlijke schouwspel dat op dit ogenblik 
voor mij oprijst, maar voor welks waarneming mijn graad van ontwikke-
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verzamelen van feiten veel meer een bijna op 
goed geluk af verrichte bezigheid (…) en bij af-
wezigheid van een reden voor het zoeken naar 
een of andere vorm van meer verborgen infor-
matie gewoonlijk beperkt tot een overvloed van 
gegevens die vlak bij de hand zijn.’ Thomas  
S. Kuhn, De structuur van wetenschappelijke re-
voluties, Boom, Meppel, 1972, p. 30. Vertaald 
door Bastiaan Willink.

28  Paul Feyerabend, Tegen de methode, Lem-
niscaat, Rotterdam, 2009, p. 55. Vertaald door 
Marjolijn Stoltenkamp. (Mijn cursivering.)
29  Ibid: 199-201. (Mijn cursivering.)
30  ‘Bij afwezigheid van een paradigma of een 
kandidaat voor een paradigma lijken alle feiten 
die zouden kunnen optreden tijdens de ont-
wikkeling van een bepaalde wetenschap waar-
schijnlijk even relevant. Daarom is het vroege 

en moet voorafgaan, aan de formulering en institutionele uitdrukking er-
van. Eerst hebben we een idee, of een probleem, en vervolgens handelen 
we. (…) Toch is dit zeker niet de manier waarop kleine kinderen zich 
ontwikkelen. Ze gebruiken woorden, ze combineren die, ze spelen ermee, 
totdat ze een betekenis begrijpen die tot dan toe buiten hun bereik lag. En 
die aanvankelijke, speelse activiteit is een essentiële voorwaarde voor het 
uiteindelijke bereiken van een inzicht. (…) De creatie van een ding en de 
creatie van, plus het volledige inzicht in, een juist idee van het ding zijn 
heel vaak onderdelen van een en hetzelfde ondeelbare proces en kunnen niet 
worden gescheiden zonder het proces tot stilstand te brengen.’28

Feyerabend vergelijkt dit proces met het onderzoek van antropologen, die 
moeten voorkomen dat ze dingen die hun begrip vooralsnog te boven gaan, 
reduceren tot dingen die ze al weten, al was het maar door logische verban-
den te vermoeden: ‘De onderzoeker moet bijvoorbeeld niet proberen een betere 
greep op de ideeën te krijgen door ze te vergelijken met ideeën die hij al kent 
of die hij begrijpelijker of nauwkeuriger vindt. In geen geval moet hij een 
poging tot “logische reconstructie” doen. Zo’n procedure zou hem binden 

aan het bekende, of aan datgene waaraan bepaalde groepen de voorkeur 
geven, en zou hem voorgoed verhinderen het onbekende wereldbeeld dat 
hij onderzoekt te begrijpen. (…) Het onderzoek van sleutelgedachten pas-
seert verschillende stadia, waarvan geen enkele tot volledige verheldering 
leidt. Hier moet de onderzoeker zijn behoefte aan onmiddellijke duidelijk-
heid en logische perfectie krachtig onder controle houden. Hij moet nooit 
proberen een concept duidelijker te maken dan door het materiaal wordt 
gesuggereerd (behalve als tijdelijke hulp voor verder onderzoek). Dit ma-
teriaal, en niet zijn logische intuïtie, bepaalt de inhoud van de concepten. 
(…) Elk stukje informatie is een bouwsteen voor inzicht, en dat betekent 
dat het moet worden verhelderd door de ontdekking van verdere bouwste-
nen (…) en niet zozeer door logische verduidelijking.’29

Bij mijn kennismaking met kunstenaars of hun werk probeer ik het zo-
genaamde begrijpen zo lang mogelijk uit te stellen, om de magie zo lang 
mogelijk te bewaren. Zodra ik meen iets begrepen te hebben, ga ik immers 
slechter waarnemen. Zou het mogelijk zijn op dergelijke manier handelend 
te denken? Te denken door het maken van dingen terwijl het ‘begrijpen’ 
zo lang mogelijk wordt uitgesteld en de onderzoeker zich, met een open 
geest, zoveel mogelijk probeert in te leven in het bestudeerde onderwerp? 
Ik vermoed van wel. 

Het verzamelen van feiten is natuurlijk onmogelijk zonder een illusie van 
begrip: een hypothese of een kader30. Maar we kunnen proberen te ont-
houden dat dit kader niet meer is dan een voorlopig hulpmiddel en we 
kunnen er altijd naar streven tegenstrijdige of parallelle overtuigingen te 
tolereren en in overweging te nemen. Als we alle bevindingen van alle on-
derzoekers tegelijk konden waarnemen, zouden ze naast elkaar bestaan als 
evenwaardige benaderingen van dezelfde werkelijkheid, die zo haar meer-
voudigheid en meerduidigheid zou tonen. Eenzelfde werkelijkheid leidt 
tot de wonderlijkste bevindingen, fantasieën, gevoelens, gedachten, theo-
rieën, verhalen of handelingen.

In haar tekst Pleidooi voor een onderbouwde en veelstemmige kunstkritiek 
schrijft kunstcritica Isabelle De Baets: ‘Het is de meer ambitieuze kunstre-
censent die met obsessieve aandrang steeds weer dezelfde thema’s of facet-
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31  Isabelle De Baets, Pleidooi voor een 
onderbouwde en veelstemmige kunstkritiek. 
In: <H>art #80, 21 april 2011. 

ten uit de kunstpraktijk – die hij of zij intuïtief, maar met urgentie kiest – 
in het licht plaatst, om de nuances zichtbaar te maken. Als de werkwijze 
steek houdt, coherent en consistent is, kan er samenhang tussen de dingen 
zichtbaar worden en kunnen er conclusies getrokken worden. Dan kan er 
sprake zijn van een overkoepelende visie. Twee voorbeelden. Bij criticus 
Hans Theys is dat de niet-aflatende focus op de kunstenaarspraktijk: hij 
onderzoekt gedurig hoe de kunstenaar omgaat met vorm om tot nieuwe 
beelden te komen. Zo slaagt Theys er steeds weer in om tot de essentie 
van het kunstenaarschap door te dringen. Terwijl ik bij Anna Tilroe de 
niet-aflatende drang waarneem om het kunstgebeuren aan het brede maat-
schappelijke verhaal te koppelen. (…) Beiden hebben hun bevindingen uit 
hun jarenlange praktijk gebundeld en op overtuigende wijze in synthese 
gebracht. Hans Theys in De Geheime Thuiskomst (2007) en Anna Tilroe in 
De Ja-Sprong (2010).’

En ze besluit: ‘Alleen in een omgeving waarin veel persoonlijke standpun-
ten naast elkaar mogen bestaan en in discussie gaan, kan men inzicht ver-
werven in de huidige veelheid en diversiteit aan kunstuitingen…’31 

De pluralistische benadering van de werkelijkheid die hier door De Baets 
wordt verdedigd, vormt niet alleen de voorwaarde voor elk wetenschap-
pelijk onderzoek, ook voor de uiteenlopende beeldende benaderingen die 
ik in mijn eigen onderzoek heb gehanteerd, voor de verscheidenheid van 
de artistieke kijkbeelden die ik zo heb ontdekt en beschreven, én voor elke 
open samenleving die op een wendbare manier wenst om te gaan met het 
onverhoedse en het nieuwe. In het besluit van dit boek komen we hier op 
terug.

 Michel Frère, New York, 1992

Damien De Lepeleire, Brussel, 1985
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Lassend aan de duikboot Panama (1995). 
Foto: Panamarenko

Werkend aan de Cinéma-catalogus over Marcel Broodthaers met Maria Gilissen, 1995.
Foto: Marie-Puck Broodthaers
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Duikend in de Indische Oceaan met Panamarenko’s duikerspak 
The Portuguese Man of War, juni 1990. Video: Panamarenko
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Het testen van Panamarenko’s Bernouilli (1995). 
Foto’s: Isy Brachot



4140
41

Panamarenko, K2, ‘Documenta IX’, Kassel, 1992

Panamarenko, ‘Xanadu’, 2010
Foto: Tamara Van San
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Bernd Lohaus, Montagne de Miel, 2008

Ann Veronica Janssens plaatst het werk Aérogel, Kunsthalle, Bern, 2003.
Foto: Brian D. Butler
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Lezing over het huis van mijn grootmoeder in het door Joëlle Tuerlinckx 
quasi leeg gemaakte Museum Dhondt-Dhaenens bij wijze van toevoeging aan haar 

tentoonstelling Nieuwe Projecten D.D. – Nouveaux Projets D.D. (1999). 
Gefilmd door Koen Theys en gefotografeerd door J.T. 
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Opstelling op één uur tijd van een tentoonstelling van Joëlle Tuerlinckx, 
op haar aanwijzingen, als onderdeel van een 

lezing over haar werk in het Museum Dhondt-Dhaenens in 1999. 
Gefilmd door Anita Jans en gefotografeerd door een onbekende
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Twee touwtjes bijkleurend, New York, oktober 2008.
Foto: Berlinde De Bruyckere

Berlinde De Bruyckere, New York, oktober 2008
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Vaast Colson, Ten Fibs I Told as a Child, 2006.
Foto’s: Francis Wauters

Reconstructie van een ‘cabane’ voor een solotentoonstelling van Walter Swennen in 
Galerie Micheline Szwajcer, 1991. Foto’s: Els Swennen
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Allez les mauves, een videofilm van H.T. met sculpturen 
van Damien De Lepeleire, 1993. Fotograaf onbekend
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Ours (1995) van Michel Frère op mijn aanwijzingen gefotografeerd 
door Philippe De Gobert in 1995
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Michel François, Brussel, 2000

Volgende pagina’s: visueel essay over François’ foto’s en video’s (1996), 
gecensureerd door een kunstblad

Michel François, Kaapstad, 2000
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Foto’s van Ann Veronica Janssens’ werk 
Aquarium (1992) waarop je niet kan zien dat 

de samengetrokken olie als een lens werkt.
Foto boven: Manfred Jade

Foto onder: Philippe De Gobert
Op mijn verzoek fotografeert Francis Jacoby het prototype van Bain de lumière (1995)
van Ann Veronica Janssens tijdens ‘Small Stuff’ in het Herman Teirlinckhuis in Beersel 

(1999) in een poging de cinematografische kracht ervan zichtbaar te maken. 

Ann Veronica Janssens, Bain de lumière (1995).
Foto: Francis Jacoby in Beersel (1999)
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Aquarium (1992), door mij eindelijk ‘bijna leeg’ gefotografeerd in Leverkusen (2007)

Foto’s van Aquarium (1992) en Bain de lumière (1995) 
tijdens ‘Small Stuff New York’, 1999
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Hoofdstuk 2

Het maken van boeken

1. Wording van een boekenmaker

a. Inleiding

Ik ben begonnen met het maken van boeken in 1989. In 1984 had ik voor 
het eerst een prozastuk gepubliceerd in het Nederlandse literaire tijdschrift 
De Revisor. In 1987 had ik de Macintoshcomputer ontdekt, waarmee je 
een tekst kon vormgeven in het programma Write. In 1988 nodigden de 
kunstenaars Damien De Lepeleire, Michel Frère, Charles Van Hoorick en 
Jean-François Octave mij uit samen met hen een tijdschrift op te richten 
en vorm te geven. Alle latere boeken zijn voortgevloeid uit dit tijdschrift. 
Eerst werd louter een beroep op mij gedaan om het zetwerk te verzor-
gen, maar vanaf 1990 nam ik de volledige productie van de boeken op 
mij. Voortaan zou ik zelf het boekconcept creëren, de teksten schrijven, de 
foto’s maken of selecteren, de vertalingen maken of begeleiden, de vormge-
ving verzorgen, en bemiddelen tussen de opdrachtgevers en de drukkers.

b. Drukken, vroeger en nu

De omstandigheden van het boekdrukken waren aan het eind van de ja-
ren tachtig heel anders dan vandaag. De grafische vormgever zoals wij die 
vandaag kennen, was nog niet uitgevonden. Wie een mooi boek wilde 
maken, vertrouwde de teksten en de beelden toe aan een drukker, die het 
karwei klaarde. Technisch gesproken was het maken van een boek veel 
moeilijker. Beelden moesten op een fotografische manier omgezet wor-
den in films, die vervolgens met de hand precies boven op elkaar gekleefd 
moesten worden. Vaak liep er ergens iets mis. Soms waren de selecties niet 
goed, maar het gebeurde ook dat de films niet nauwkeurig genoeg geplakt 
waren. Tenslotte konden er ook nog dingen mislopen aan de pers, waar 
de platen overal met evenveel kracht vastgeschroefd moesten worden, een Met Panamarenko, mijn bijdrage voor de catalogus van 

Antwerpen ‘93 doorbladerend. Foto: Dirk Pauwels

Met Anne Pontégnie en Michel Frère, een nieuwe catalogus over het werk 
van Xiao Xia doorbladerend, 1991. Foto: Damien De Lepeleire
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voor aan Walter Swennen, Franky DC en Xiao Xia. Ik stelde hem voor aan 
Johan Heestermans, Luc Tuymans, de literator L.C. Bombet en de dichter 
William Cliff. Zelf bezocht ik Panamarenko. Zo ontstonden drie bijko-
mende nummers, die respectievelijk werden gepubliceerd op 28 november 
1988, 4 april 1989 en 5 februari 1990.

Het eerste basisprincipe van het tijdschrift bestond erin dat de plastische 
kunstenaars werden uitgenodigd beelden te leveren die ze normaal gezien 
niet konden tentoonstellen, omdat ze niet tot hun zogenaamde oeuvre 
behoorden: beelden die hen hadden geïnspireerd, schetsen, geheim werk 
enzovoort. Het tweede principe hield in dat de namen van de kunstenaars 
niet bij hun pagina geplaatst werden, maar op de achterkaft, zonder ver-
wijzing naar een pagina of een beeld. De bedoeling was de lezer echt te 
laten kijken en puzzelen, en zo meer kansen te geven aan minder bekende 
kunstenaars als Luc Tuymans en Damien De Lepeleire. Dit principe ben 
ik later blijven toepassen, bijvoorbeeld door in catalogi over Panamarenko 
en Swennen beelden te plaatsen zonder onderschriften (iets wat ik nu niet 
meer zou doen) of door het niet aanbrengen van naamplaatjes tijdens ten-
toonstellingen (en de nodige informatie aan te bieden in een wandelgids). 
Ook zijn hieruit, in overleg met Michel François, al zijn affiches voort-
gevloeid, waar nooit enige tekst op voorkomt. De eerste affiche, gemaakt 
voor de Biënnale van São Paulo in 1994, was zelfs bedrukt aan beide zij-
den, zodat de bezitter ervan stelling moest nemen door een zijde te kiezen. 
(Eén beeld toonde een zandkuil die deed denken aan een anus, het andere 
het hoofd van een Afrikaans kind.)

d. Eerste grafische verwezenlijkingen

Intussen werkte ik nog steeds als acteur, regisseur en cineast. Een videoca-
mera of fotoapparaat had ik niet, maar ik had wel een Macintosh. Daarmee 
verzorgde ik het promotiemateriaal (uitnodigingen, affiches, programma-
boekjes) voor de toneelstukken en de videofilm De ezel van Buridan. Ik 
verzorgde ook het zetwerk van enkele catalogi, samen met Damien De 
Lepeleire (over de schilder Michel Frère en over de kunstenaar James Cole-
man). In 1999, op uitnodiging van mijn neef Koen Theys, bedacht ik voor 

secure zaak die manueel gebeurde, maar waardoor het ook mogelijk bleef 
tot op het eind kleurcorrecties uit te voeren door een plaat meer of minder 
op te spannen op de cilinder (waardoor je het effect verkreeg van het ver-
schuiven van een van de films). Om een boek als de oeuvrecatalogus over 
Panamarenko (gedrukt in twaalf kleuren) tot een goed einde te brengen, 
had je topdrukkers nodig: bijzondere mensen die zowel een fijn oog had-
den als heel handig waren. Een gemotiveerd drukker kon tot op het laatste 
moment wonderen verrichten.

Tegenwoordig zijn al deze technische moeilijkheden weggevallen. De pla-
ten worden rechtstreeks én digitaal belicht en zelfs geplaatst. Kleurcor-
recties zijn eigenlijk niet meer nodig (tenzij je een bepaalde vorm van af-
wijking zoekt, natuurlijk). Een voordeel hiervan is dat het drukken van 
boeken steeds goedkoper wordt, het nadeel is dat de gemotiveerde, am-
bachtelijke drukkers niet kunnen concurreren met grotere drukkers die 
minder nauwkeurig werken. Dit is tragisch, omdat een boek meer is dan 
een objectief gesproken perfect gedrukt vel. Oude drukkers beschikken 
over een schat aan informatie en kunde om mooie boeken te maken. Een 
gemotiveerd drukker zoekt samen met de ontwerper naar de beste moge-
lijkheden voor een boek. Dit zorgt altijd voor aangename verrassingen, die 
het boek dienen.

c. Het tijdschrift NOUS

Zoals hierboven vermeld, nodigden de kunstenaars Damien De Lepeleire, 
Michel Frère, Charles Van Hoorick en Jean-François Octave mij uit samen 
met hen een tijdschrift te bedenken en vorm te geven. Het eerste nummer 
van dit tijdschrift verscheen in mei 1988. Het bestond uit afdrukken van 
analoge foto’s die aangeboden werden in een platte doos met deksel (het 
soort doos waarin fotopapier werd verkocht). Sommige van deze foto’s 
waren reproducties van teksten of tekeningen. Het tijdschrift bevatte ook 
een originele gravure van de schilder Michel Frère. Dit nummer werd goed 
ontvangen, maar alleen Damien De Lepeleire en ik voelden ervoor een 
tweede nummer te maken. Samen trokken we op pad om andere kunste-
naars te overtuigen een bijdrage te leveren. Damien De Lepeleire stelde mij 
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manier lijkt om het specifieke kijkbeeld van de kunstenaar te achterhalen: 
de manier waarop hij of zij de dingen waarneemt, aanvoelt of probeert 
vorm te geven. Vaak kom je juist door een radicale stellingname of precieze 
keuze veel sneller tot bepaalde inzichten. Door stelling te nemen, dingen 
uit te sluiten of te beklemtonen kan een spannende helderheid ontstaan 
die tot boeiende inzichten kan leiden. In de onderstaande paragrafen zal 
ik eerst bespreken hoe en waarom zulke beslissingen tot stand komen met 
betrekking tot verschillende aspecten van een publicatie. Daarna zal ik 
twee boeken in detail bespreken: de oeuvrecatalogus over het werk van 
Panamarenko uit 1992 en de Middelheimcatalogus over het werk van Ann 
Veronica Janssens uit 2003.

2. Teksten

a. Inleiding

De voorbije jaren heb ik tal van tekstvormen uitgeprobeerd om bijzondere 
leeservaringen mogelijk te maken, om bijzondere boeken te maken, maar 
ook om oeuvres of aspecten ervan toegankelijker te maken of te verrijken. 
Los van mijn zogezegde vrije, literaire oeuvre, heb ik in boeken voor kun-
stenaars vaak gedichten gepubliceerd, brieven, verhalen, kronieken, en-
quêtes, essays en interviews. Soms ook een combinatie van verschillende 
vormen. Ik had het gevoel dat alleen een proteïsche beweeglijkheid recht 
kon doen aan de meerduidigheid van de plastische kunst. Bovendien had 
ik de eerste jaren het probleem dat ik over kunstwerken geen louter lineaire 
teksten kon schrijven, zodat er zich naast elke tekst een kolom met noten 
(of zijsprongen) bevond. Allicht lag dat aan mijn jeugdige wens in elke 
tekst compleet stelling te nemen: ik wilde mijn positie verhelderen als li-
teratuurkenner, als dichter, als kunstcriticus, als kenner van de kunstenaar 
en zijn werk enzovoort. Na enkele jaren ontdekte ik dat deze teksten te 
compact waren en dat ik meer ruimte moest gunnen aan minder gedach-
ten. Sindsdien zijn mijn teksten schijnbaar steeds eenvoudiger geworden. 
Ik zeg ‘schijnbaar’, omdat de complexiteit van de besproken onderwerpen 
mij nog steeds voor uitdagingen stelt, ook al tracht ik teksten te schrijven 
die zo leesbaar mogelijk zijn.

1 Ik heb dat af en toe ook gedaan voor kunste-
naars als Damien De Lepeleire, Leon Vranken, 
Rein Dufait en Tamara Van San.
2 Bijvoorbeeld een bijdrage voor de catalogus 
Paradoxe des Altags, Städtische Galerie im Len-
bachhaus, München, 1991, pp. 164-173.
3 Tijdens een masterclass grafisch vormgeven 
aan verschillende hogescholen ontdekte ik dat 
masters grafische vormgeving heel goed be-
paalde ontwerpen kunnen dateren. Ze weten 

wanneer iets ‘jaren tachtig’ of ‘jaren negentig’ 
is, maar zelf hebben ze meestal nog nooit een 
boek gemaakt. Zelf heb ik altijd de neiging ma-
terialen en technieken te gebruiken omdat ze 
mij nodig lijken, maar als ik de keuze heb, grijp 
ik liever naar niet-fashionabele technieken en 
materialen, omdat ik boeken probeer te maken 
die gelezen blijven worden. Ze behouden hun 
recalcitrante lelijkheid, maar ze lijken minder 
snel te verouderen.

het eerst, samen met hem, een boekje voor een tentoonstelling in het Paleis 
voor Schone Kunsten. Samen bepaalden we de vormgeving en plaatsten 
we de beelden. Ik bedacht titels voor de sculpturen.1 Tegelijk begon ik voor 
Panamarenko kleine bijdragen van een hele of een halve katern vorm te 
geven die in hun totaliteit werden ingelast in catalogi voor groepstentoon-
stellingen.2 Begin 1991 gaf Panamarenko mij de kans een catalogus te be-
denken voor een rondreizende retrospectieve tentoonstelling in Japan. Ik 
bedacht een grafisch concept, maakte mijn eerste lijst van tentoongestelde 
kunstwerken, en creëerde een eigen visuele bijdrage. De kaft werd ontwor-
pen in Japan.Verder was dit mijn eerste boek over hedendaagse kunst dat 
ik volledig zelf had bedacht en gestructureerd, van beelden voorzien en 
wetenschappelijk onderbouwd.

e. Vormgever

Ik ga niet te werk zoals geschoolde grafisch vormgevers die vaak op zoek 
gaan naar een autonome, herkenbare, liefst eigentijdse vorm.3 Mijn per-
soonlijke vorm bestaat in een streven naar helderheid. Ik maak boeken om 
bepaalde dingen die ik belangrijk vind zichtbaar of voelbaar te maken voor 
oningewijden. Formaat, typografie, kaft, papierkeuze, de soort tekst, de 
soort beelden, de manier van tonen van de beelden, het ritme: al die din-
gen moeten voor mij dienstbaar zijn. Niet omdat ik vind dat ik als een slaaf 
het werk van de kunstenaar moet dienen, maar omdat dit mij de enige 
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vertel ik wat ik zie. (Welk werk vermoedelijk af is en welk niet, welk oud is 
en welk nieuw, welk mij boeit of ontroert, en welk ik niet begrijp.) Ik stel 
geen vragen, ik maak mezelf kwetsbaar door te zeggen wat ik zie, voel en 
denk. Zodra de kunstenaar begint te spreken, probeer ik hem of haar zo 
weinig mogelijk te onderbreken, omdat ze vaak een persoonlijk, specifiek 
verhaal vertellen, dat warrig wordt als ik het verbind met eigen ervaringen 
en bedenkingen. Immers ben ik op zoek naar wat deze persoon en zijn of 
haar werk onderscheidt van alles wat ik voordien heb gezien, waardoor het, 
zeker bij een eerste kennismaking, weinig of geen zin heeft te wijzen op 
gelijkenissen met het werk van anderen.

Dit alles betekent niet dat je als interviewer niet kritisch kan zijn. Niet 
alleen zit de kritiek al verscholen in de keuze van de kunstenaars met wie 
je al dan niet werkt, maar ook in de onderwerpen die uiteindelijk wor-
den aangesneden in de gepubliceerde tekst. Daarnaast vind ik een van de 
mooiste interviews aller tijden de reeks radiogesprekken die Robert Mallet 
voerde met de schrijver Paul Léautaud. Het verzet van Mallet tegen Léau-
tauds verdoezeling van zijn sentimentele aard is zo moedig en zo hardnek-
kig, dat Léautaud op een bepaald ogenblik gedichten begint te reciteren 
die je hart openkraken als een hazelnoot. Wondermooi!4 Zo’n benadering 
vergt echter heel veel kennis en moed, en is natuurlijk enkel mogelijk als er 
een dieper verhaal te rapen valt. Mijn ervaring wijst uit dat meer gevoelige 
zaken vanzelf aan de oppervlakte komen, zodra er een sfeer van vertrouwen 
ontstaat. Niet iedereen is zo koppig als Léautaud.

c. Kunsthistorische teksten

Naast het interview en het essay, kan een boek ook kunsthistorische gedeel-
ten bevatten, die ik het liefst zo concreet mogelijk houd. Zo heb ik voor 
Ann Veronica Janssens lijsten van tentoongestelde werken gemaakt voor 
al haar solotentoonstellingen waar meer dan één werk te zien was, zodat 
de lezer het belang van bepaalde sculpturen kan aflezen uit de frequentie 
waarmee ze worden getoond. Verder tracht ik de materiële samenstelling 
van een werk zo precies mogelijk te beschrijven. In de Middelheimcata-
logus van 2003 heb ik zelfs documenten afgedrukt waarin liefhebbers, 
kunsthistorici en restaurateurs honderden materiële en technische wetens-
waardigheden kunnen aantreffen.

4 Paul Léautaud en Robert Mallet, Entretiens 
avec Robert Mallet, Gallimard, Parijs, 1951.

Sommige van de teksten zijn verschenen onder pseudoniemen: Bedrich 
Eisenhoet, Bedrich La Framboise, Dr. J.S. Stroop, Karel Van Campenhout 
en Carla Van Campenhout. Aanvankelijk had ik Bedrich Eisenhoet nodig 
om luchtige teksten te kunnen schrijven. Gaandeweg werden de pseudo-
niemen echter overbodig en zelfs hinderlijk, omdat ze mijn zichtbaarheid 
te veel verminderden om mijn bezigheden te blijven financieren.

b. Interview of essay?

Met een ‘essay’ bedoel ik een minstens enkele pagina’s tellende, maar toch 
niet te lange prozatekst waarin een auteur op gissende, soms tobbende 
wijze enkele zaken bericht over een onderwerp of thema dat hem of haar 
ter harte ligt. In de kunstwereld zijn deze teksten vaak onleesbaar. Een van 
de redenen hiervoor, denk ik, is dat de auteurs zich verplicht voelen veel te 
schrijven. Een goede methode om een leesbare tekst in handen te krijgen, 
bestaat erin de auteur de toestemming te geven een korte tekst te leveren.

Mijn ervaring heeft uitgewezen dat mensen die geboeid zijn door kunst-
werken en kunstenaars, meer moeite hebben met het lezen van essays dan 
met het lezen van interviews, ook al worden daarin net dezelfde dingen 
gezegd. Dit heeft natuurlijk te maken met de illusie de kunstenaar werke-
lijk aan het woord te horen, maar ook met het ritme en met de meer open 
structuur van het interview. Toch zijn er dingen die de auteur moeilijk 
kwijt kan in een interview, zonder dit te verzwaren of te veel te vertragen. 
Daarom publiceer ik de laatste jaren graag interviews die worden ingeleid 
door een kort essay. 

Naar mijn gevoel bestaat de kunst van het interview erin de kunstenaar zo 
weinig mogelijk te onderbreken. De eigen gedachten kan je er zo nodig 
nadien aan toevoegen. Echte gesprekken bestaan volgens mij uit elkaar 
opvolgende monologen. Zonder monoloog, of stilte, kan je niet luisteren. 
Hoe ga ik dan tewerk? Bij het betreden van de tentoonstellingsruimte of 
het atelier van de kunstenaar vraag ik of ik rustig mag rondkijken. Dan 
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e. Vertalingen en stijl

Mijn grootvader van vaders zijde, mijn vader en zijn drie broers waren ver-
talers. Al heel vroeg ben ik mijn vader gaan assisteren bij dit werk. Aanvan-
kelijk als typist, zoals hij zelf zijn vader had geholpen, nadien als researcher 
en nog later als vertaler. Tot 2007 heb ik mijn bezigheden als schrijver, the-
atermaker, filmer, criticus en curator grotendeels gefinancierd door te ver-
talen.11 Om die reden werk ik altijd nauw samen met de vertalers: het liefst 
mensen met wie ik al jarenlang werk, zodat de gebruikelijke misverstanden 
voorkomen kunnen worden. Ik heb ook enkele jaren vrijwel uitsluitend in 
het Frans geschreven, een schrijftaal die ik stilistisch absoluut niet beheers, 
om mezelf te bevrijden van stilistische bekommernissen in mijn eigen taal. 
Van dit kromme Frans liet ik door een betrouwbaar, perfect tweetalig per-
soon12 uitsluitend de grammatica en de spelling verbeteren. Ik vermoed 
dat ik zo geleerd heb helderder en meer economisch te schrijven. 

3. Foto’s

a. Inleiding

Kunstboeken bevatten meestal beelden. Deze beelden kunnen grafisch 
van aard zijn, het kunnen tekeningen zijn, reproducties van documenten, 
gevonden beelden van allerlei aard (landschappen, portretten van perso-
nen, reproducties van andere kunstwerken enzovoort), reproducties van 
voltooide kunstwerken van de kunstenaar, foto’s van het atelier, van de 
kunstenaar aan het werk, van de kunstenaar betrokken in een parallelle, 
maar relevante bedrijvigheid. 

Deze beelden kunnen aangeboden worden door de maker van het boek, ze 
kunnen in zijn of haar opdracht opgezocht worden door een beeldredac-
teur, ze kunnen geselecteerd worden in overleg met de kunstenaars of hun 
nabestaanden, je kan ze zelf maken of je kan iemand de opdracht geven ze 
te maken. Wie een omvangrijke monografie maakt, krijgt te maken met al 
deze mogelijkheden.

5 Alexandre Wajnberg, wetenschapper, journa-
list, dichter en acteur.
6 Bedrich Eisenhoet, Quelques histoires, Palais 
des Beaux-Arts, Charleroi, 1992.
7 Damien De Lepeleire, Hans Theys, Du tumul-
te muet, Tornado Editions, Brussel, 1987.
8 Hans Theys, Under the Sea. In: Paradoxe des 
Alltags, Städtische Galerie im Lenbachhaus, 
München, 1991.
9 Gepubliceerd op verschillende plaatsen. De 
grootste selectie is te vinden in Hans Theys, 
From Ferro Lusto to Pepto Bismo. Some letters 
from Panamarenko to Bedrich Eisenhoet. In:  
GAGARIN volume 4 #2, 2003, pp. 64–103.
10 Onder meer gepubliceerd in Hans Theys,  
La ville inadaptée, Ecocarte, Toulouse, 2001; 

Luc Deleu en Hans Theys (Ed.), Urbi et Orbi, 
Ludion, Gent, 2002; Hans Theys, Flower Po-
wer. Kunst in België na 2015, Tornado Editions, 
Brussel, 2008.
11 Ik vertaalde programma’s van festivals als 
KunstenFestivaldesArts en Ars Musica, cata-
logi, tijdschriften, toneelstukken en boeken. 
De wonderlijkste boeken waren allicht Vraag en 
aanbod van de econoom Jacques Zeegers, dat ik 
in 1987 vertaalde voor Lannoo, en het toneel-
stuk Red Rubber Balls. Étude d’un corps suspendu 
van Peter Verhelst, dat ik in het Frans vertaalde 
in 1998. (Uitgeverij International Theatre & 
Film Books, Amsterdam, 1999.)
12 Michel Kolenberg, de huidige bibliothecaris 
van Sint-Lukas Brussel.

d. Andere tekstvormen

Daarnaast kan een boek de meest verscheiden teksten bevatten. Zo vin-
den we in de Middelheimcatalogus (2003) over het werk van Ann Vero-
nica Janssens een lang wetenschappelijk gedicht over het licht dat werd 
geschreven door Alexandre Wajnberg.5 Het raadsel van de verdwenen kat 
(1998), een boekje dat ik voor en met diezelfde kunstenaar heb gemaakt, 
bevat een enquête. De kunstenaar Richard Venlet heeft mij twee keer ge-
vraagd een brief te publiceren. De curator Laurent Busine stelde mij in 
1992 voor verhalen te publiceren.6 Damien De Lepeleire7, Rein Dufait en 
Lode Geens nodigden mij uit gedichten te publiceren. Panamarenko’s lie-
velingstekst over zijn werk is het prozagedicht Under the Sea (1990).8 Zelf 
heeft hij brieven geschreven die hij mij ter publicatie heeft geschonken.9 
Naargelang de behoefte van de kunstenaar, de aard van zijn of haar werk, 
de financiële mogelijkheden en de aard van het boek dat je wil maken, 
kan de tekst een andere vorm aannemen. Soms probeer je verschillende 
benaderingen tegelijk. Zo heb ik Luc Deleu geholpen met het redigeren 
van eigen teksten, maar ik heb hem ook geïnterviewd en ik heb essays over 
hem geschreven.10
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De kleuren zijn niet alleen belangrijk voor hun vormelijke en emotionele 
werking, maar ook omdat ze de lezer helpen voorwerpen of onderdelen 
ervan te identificeren op foto’s. Omdat ik de lezer dichter bij de technische 
aspecten van Panamarenko’s werk wilde brengen, werd het nog belangrij-
ker kleurenfoto’s te maken. Toen ik het plan opvatte een groot filmisch 
boek over Panamarenko te maken, waarin ik in de eerste plaats aandacht 
wilde besteden aan de textuur van de werken én aan de experimenten of 
ervaringen waaruit ze waren voortgekomen, wist ik echter nog niet dat er 
van de meeste sculpturen geen heldere of drukklare kleurenfoto’s beston-
den. Bij de aanvang van het werk zette Panamarenko een kartonnen doos 
voor mij neer op de grond. De doos was ongeveer veertig centimeter hoog, 
veertig centimeter breed en zeventig centimeter lang. Dat was het. Alle 
foto’s. Eigenlijk kon ik helemaal geen boek maken. Vandaag kan je met 
een eenvoudige digitale reflexcamera drukklare foto’s maken, vroeger had 
je daar een heel goed apparaat en liefst een technische camera voor nodig. 
Ik had wel een Hasselblad, die Panamarenko mij had gegeven, maar ik 
beschikte niet over lampen. Eerst wierf ik een fotograaf aan (François La-
haut), maar die bleek zo duur te zijn dat ik niet meer dan een tiental foto’s 
kon betalen.

Toen bood de galeriehouder Isy Brachot mij aan gebruik te maken van de 
diensten van zijn toenmalige huisfotograaf Francis Jacoby. Samen met deze 
man heb ik een jaar lang ongeveer 100 verzamelaars en een twintigtal musea 
bezocht om werken van Panamarenko te fotograferen. Het maken van één 
foto kostte minstens een halve, vaak een hele dag. Vrijwel altijd moesten 
we het werk van de slaapkamer of een plekje boven de voordeur verhuizen 
naar een plek met bruikbare vloeren, muren en plafonds, én die we konden 
verduisteren, zodat we met wit licht konden werken om kleurechte foto’s te 
maken. Soms moesten we een volledig vertrek eerst leegmaken, vervolgens 
de sculptuur verhuizen en uit zijn plexiglazen box of andere bescherming 
verlossen, en dan de best mogelijke positie en belichting bepalen. Neutrale 
muren waren zeker bruikbaar, maar ik zocht altijd naar vloeren en muren 
met plinten en tegels of afzonderlijk zichtbare stenen, omdat dit onbewust 
de schaal van het kunstwerk oproept. François Lahaut maakte foto’s op de 
traditionele manier: voor een achtergrond van afgerold papier, zonder ho-
rizon. Ik, daarentegen, probeerde confronterende achtergronden te vinden 

13 cf. Rainer Crone, Andy Warhol, Praeger Pu-
blishers, New York – Washington, 1970. Dit 
boek telt 332 pagina’s, waarvan 16 in kleur, 
die gezeefdrukt lijken. Vergelijk met Kynaston 
McShine (Ed.), Andy Warhol. A Retrospective, 
MOMA, New York, 1989, 480 pagina’s, met 
een eerste gedeelte in zwart-wit en in de rest van 

het boek zeker een vierde van alle beelden die 
nog in zwart-wit zijn.
14 In zijn eigen schildersatelier had Le Corbu-
sier een blote bakstenen muur bewaard, omdat 
hij van oordeel was dat een schilderij dat stand-
hield naast een rode bakstenen muur, bestand 
was tegen alles.

b. Kleur en de mythe van de technische perfectie

Vóór het eind van de jaren tachtig werden geen catalogi of boeken in kleur 
gedrukt over het werk van hedendaagse kunstenaars. Wel over wereldbe-
roemde, moderne kunstenaars als Picasso, maar niet over kunstenaars als 
Andy Warhol.13 De oeuvrecatalogus over het werk van Panamarenko die 
in 1978 werd gemaakt door Lucius Grisebach en uitgegeven werd door het 
Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo, de Nationalgalerie in Berlijn en 
het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, bevatte geen enkele afbeelding 
in kleur, behalve op de voorkaft. Een gevolg hiervan was dat er vrijwel 
nooit kleurenfoto’s werden gemaakt. Dit betekende dat vrijwel alle sculp-
turen van Panamarenko voor de oeuvrecatalogus van 1992 opnieuw gefo-
tografeerd moesten worden als de kunstenaar en ik de kleuren belangrijk 
vonden. Dit was zo, Panamarenko had zelfs een toestel gekocht waarmee 
hij heel grote polaroids kon maken om zijn werk beter in beeld te kunnen 
brengen. Tegenwoordig is het zo gemakkelijk en goedkoop kleurenfoto’s 
te maken en te drukken (veel minder omslachtig en veel goedkoper dan 
vroeger), dat we ons nog moeilijk kunnen voorstellen dat iemand die nog 
nooit een sculptuur van Panamarenko had gezien, niet wist welke kleur die 
had. Toch zijn die kleuren heel belangrijk. Ik hoef u alleen maar te vertel-
len dat Panamarenko’s lievelingskleur groen was, om u anders naar zijn 
werk te laten kijken. (De Hitchcock-groene Lister-dieselgenerator waar de 
duikboot rond is gebouwd, de donkergroene rubberen auto Polistes, het 
keukengroene koetswerk van het vliegtuig Umbilly enzovoort.)
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d. Artistiek gehalte van documentaire foto’s

Tussen 1995 en 2005 heb ik verschillende rechtszaken gevoerd tegen uit-
gevers die foto’s van mij afbeeldden zonder toestemming, zonder naams-
vermelding en zonder vergoeding. Twee keer heb ik het daarbij opgeno-
men tegen de meest gevreesde en gerespecteerde advocaat die in ons land 
gespecialiseerd is in auteursrecht. Ik heb alle geschillen gewonnen. Dat 
was niet eenvoudig, omdat je de rechter op enkele seconden moet kunnen 
duidelijk maken waarover het gaat. Het hoofdargument van de tegenpartij 
hield telkens in dat iemand geen auteursrecht kan laten gelden op een 
foto waarvan het maken geen intellectuele of artistieke inspanning heeft 
gevergd. Mijn voornaamste tegenargument hield in dat de intellectuele 
inspanning weliswaar onzichtbaar was, maar te maken had met jarenlange 
studie (van de kunstwerken en van de manier waarop ze moeten worden 
getoond), en dat de artistieke inspanning erin bestond mezelf op te heffen 
en aanwezig te zijn in mijn foto’s, zoals Flaubert vond dat een auteur aan-
wezig moest zijn in zijn roman: even onzichtbaar als God. Ik vertel deze 
anekdote, omdat ze precies aangeeft waar ik naar streefde: de werken en de 
kunstenaar zoveel mogelijk te dienen in de hoop er zo meer over te weten 
te komen. Dit betekent niet dat elke kritische afstand ontbrak, zoals ik wel 
eens te horen heb gekregen. ‘Afstand moet je niet nastreven,’ heb ik daar 
eens over geschreven, ‘die is er al vanzelf ’. Maar los van deze boutade, is het 
zo dat een open, opbouwende, kritische afstand pas mogelijk wordt nadat 
je het onderwerp goed hebt leren kennen.

Vooraleer ik Panamarenko’s werken ging fotograferen, moest ik begrijpen 
hoe ze functioneerden, uit welke materialen ze bestonden, met welke tech-
nieken ze gemaakt waren en hoe ze uit elkaar voortgevloeid waren, met 
andere woorden, waarin hun meest specifieke of belangrijkste eigenschap 
berustte. In 1992, bijvoorbeeld, was Umbilly Panamarenko’s lievelings-
vliegtuig. De reden hiervoor school in de veer die de vleugels – in geval van 
gebruik van het toestel – terug zou werpen naar de positie waaruit ze door 
de trappende piloot (via de verbinding van een loskoppelbaar vliegwiel), 
met volle kracht in de richting van de veer worden gelanceerd. Panama-
renko had gezocht naar veren van verschillende materialen (staal, plexiglas, 
macrolon) en was heel gelukkig met dit resultaat. 

15 Bijvoorbeeld: ‘I started running three-dimen-
sional visual simulations in my imagination. I 
experimented with different entrance designs 

and made the cattle walk through them in my 
imagination.’ Temple Grandin, Thinking in 
Pictures, Bloomsbury, New York, 2006, p. 7.

waartegen de sculptuur visueel kon winnen.14 Francis Jacoby ging graag in 
op deze uitdagingen en zorgde ervoor dat mijn dromen technisch perfect 
werden uitgevoerd. De foto’s werden gemaakt met een technische camera, 
op het grootste formaat ecta (dia).

c. Het standpunt van de fotograaf

Tijdens het fotograferen ontdekte ik dat de meeste van Panamarenko’s 
sculpturen er beter uitzien als je ze bekijkt vanuit de linkerhoek vooraan. 
Eerst ontdekte ik dit doordat ik mij voor de plaatsing van de camera ten 
opzichte van de kunstwerken baseerde op zwart-witfoto’s of polaroids die 
Panamarenko er zelf van had gemaakt. Maar toen ik trachtte ook foto’s te 
maken vanuit andere hoeken, bleek algauw dat het heel moeilijk en vaak 
onmogelijk was een foto te maken die even goed was als Panamarenko’s 
foto. Dàt de sculpturen er beter uitzien vanuit één hoek is sculpturaal ge-
sproken een zwakte, maar vrijwel niemand kan dit zien. De oorzaak van 
deze zwakte heeft er gedeeltelijk mee te maken dat Panamarenko vrijwel al 
zijn werk heeft gemaakt in een besloten ruimte, en het liefst en het vaakst 
naar zijn werk keek vanuit één hoek van de kamer, die daardoor en daar-
voor netter bleef. Toch zie je hetzelfde bij werken die in grotere ruimtes 
zijn gemaakt. Ik denk dat dit zo is, omdat Panamarenko zijn werken graag 
vanuit één hoek bouwt. Als je naar zijn tekeningen kijkt, dan zie je dat hij 
al zijn werken vanuit alle hoeken verkort kan tekenen en waarschijnlijk 
ook in zijn hoofd kan zien. In het vijfde hoofdstuk vermeld ik Temple 
Grandin, die dit vermogen ook bezit.15 Panamarenko moet ervan houden 
een sculptuur vanuit één hoek volledig te beheersen, als een schilderij in 
de diepte, als iets dat zowel vlak als diep is. Niet uit armoede, maar omdat 
hij het niet nodig heeft rond de sculptuur te lopen, aangezien hij haar als 
weinig anderen in zijn geest in alle richtingen kan laten wentelen.
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Wie Umbilly wil fotograferen, zou bijgevolg kunnen trachten het werk te 
fotograferen vanuit de beste hoek, rekening houdend met de zichtbaar-
heid van het aandrijfmechanisme, het blauwe stoeltje en het groen van het 
houten gedeelte van het koetswerk. En dit bij voorkeur in een omgeving 
die de schaal zichtbaar maakt, graag met wit licht, maar zoniet badend in 
een zonnig licht dat doet denken aan een Franse droom.

Zoals ik heb getracht aan te tonen in verband met dit ene werk, is er geen 
tegenspraak tussen documentaire fotografie en een poëtische benadering, 
omdat het werk zelf zo is opgevat (het is voortgevloeid uit zowel technische 
als poëtische motieven), maar ook, in bredere zin, omdat de poëzie van een 
werk afkomstig is van de waarneming van de aandachtige toeschouwer. 
Hoe dichter je die bij het eigenlijke voorwerp kan brengen, hoe beter. Een 
artistiek verantwoorde foto vergt soms een zo groot mogelijke graad van 
objectiviteit.17

e. Het selecteren van foto’s

In plaats van zelf foto’s te maken, kan je ook bestaande foto’s selecteren. In 
zekere zin is dit een wezenlijke fotografische handeling, omdat fotografen 
doorgaans niet alleen foto’s maken, maar ze nadien ook moeten selecteren. 
Tijdens de selectie van foto’s in samenwerking met kunstenaars kan je veel 
leren, omdat je ziet welke foto’s ze hebben bijgehouden en omdat ze je, op 
verzoek, vertellen waarom ze bepaalde foto’s goed vinden en waarom niet. 
Soms gaat dit louter om het afgebeelde voorwerp, soms over het specifieke 
standpunt van de fotograaf, soms om het licht, soms om de kwaliteit van 
de foto (waarbij de technische kwaliteit meestal minder belangrijk wordt 
geacht dan de sfeer die een foto uitstraalt en die de bedoeling van een werk 
onbewust kan versterken), soms om de schaalaanduidende achtergrond, 
soms om de plek waar de foto is gemaakt (tijdens een goede tentoonstel-
ling, bij een vriend thuis, in een mooi atelier of een atelier dat niet meer 
bestaat, in het gezelschap van andere werken, eventueel naast een geliefd of 
bekend persoon of juist helemaal alleen enzovoort.)

Tijdens deze selectie kan de boekenmaker een voorkeur aangeven voor 
een bepaald soort foto of een bepaald soort werk, naargelang het aspect 

16 Cf. Hans Theys, De glijdende blik. In: Hans 
Theys, Ann Veronica Janssens. The Gliding Gaze, 
Middelheimmuseum, Antwerpen, 2003.
17 We zien dit ook in het werk van Jan Kem-
penaers, dat heel objectief overkomt. Maar 
dankzij de scherpte van zijn vroege foto’s, bij-
voorbeeld de foto’s gemaakt in Sarajevo, ontdek 
je de aanvankelijk onzichtbare kogelgaten in de 
gebouwen en voel je het sublieme, afgronde-
lijke verband met de aard van een foto, als een 
samenstel van afzonderlijke korrels en gaten, 

of dieper nog, de alsmaar vergeten, artificiële, 
verbrokkelde aard van ons beeld van de wer-
kelijkheid. In het latere werk, waarin hij voor 
het eerst niet louter met neutraal licht werkt 
(bij grijze hemel), maar ook met de nauwelijks 
zichtbare gloed van de ondergaande zon, kan 
zo’n minimale, nauwelijks zichtbare wijziging 
de aanvankelijke objectiviteit en scherpte nog 
versterken en een maximale poëtische kracht 
verlenen.

De romp van het vliegtuig is eigenlijk niet meer dan een constructie om 
de vleugels en het terugslagmechanisme te dragen. Althans, zo stelde Pana-
marenko het voor. Hij was er trots op dat de Technische Universiteit van 
Eindhoven dit werk had aangekocht, maar hij vertelde er altijd bij dat de 
romp maar bijkomstig was. Ouder geworden, denk ik net het tegendeel. 
Omdàt hij vrij was de romp te maken zoals hij wilde, zonder andere tech-
nische bekommernissen dan het gewicht ervan, heeft hij een voorwerp 
gemaakt dat ons treft door zijn vrijheid en rijkdom, en dat nauw aanleunt 
bij de poëtische objecten. Zoals ik later in de paragraaf over Panamarenko’s 
kijkbeeld zal uiteenzetten, is het keukengroen van het chassis veelzeggend. 
Op dezelfde manier als de tegels van Krokodillen en Afwasbak kunnen 
doen denken aan een keuken of een huiselijke omgeving, roept de cockpit 
van Umbilly de sfeer op van een beschermd kind dat onder de tafel woont, 
of liever, in de DKW van zijn vader, met zijn ouders op weg naar Frank-
rijk voor een vakantie. Elders schreef ik dat Ann Veronica Janssens haar 
bescheiden gezinswagen vergelijkt met een atelier, omdat ze kijkend naar 
de voorbijglijdende beelden en het wisselende licht, nadenkt over werk.16 
Waarschijnlijk was dit ook zo voor Panamarenko, toen hij voor het eerst 
zo’n reis ondernam, beschut door zijn ouders, die hem zodanig respecteer-
den dat hij zijn tamme kraai mocht meenemen. Een ander element van 
het vliegtuig dat hierop wijst (naast de lichtgroene kleur, bedoel ik), is het 
blauwe stoeltje. Panamarenko vertelde mij dat hij met zijn ouders ook eens 
per tandem naar Frankrijk op vakantie is geweest. Tussen hen in had zijn 
vader een blauw stoeltje gemonteerd voor zijn zoontje.
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Tijdens het maken van de eerste catalogus over het werk van Nadia Naveau 
kreeg ik 1000 foto’s onder ogen van haar huwelijksreis met Nick Andrews. 
De overeenkomst tussen de kleuren van de landschappen en de kleuren 
die ze gebruikte in haar voordien gemaakte tekeningen was zo frappant, 
dat het een prachtig voorbeeld in boekvorm kon worden van de manier 
waarop kunstenaars hun werk of kijkbeeld herkennen in een omgeving 
(bijvoorbeeld een landschap). Graag had ik dit getoond in een bijzonder 
katern, iets wat haar tekeningen en haar werk zou hebben gediend, maar 
uiteindelijk mocht ik er maar één tonen.20 Wel is het zo dat Naveau meteen 
na dit boek een sculptuur heeft gemaakt met plasticine van verschillende 
kleuren, zodat er een geologisch, gelaagd effect ontstond. Opgetogen, heb 
ik deze sculptuur meteen tentoongesteld21. Naar mijn gevoel is daaruit de 
nieuwe vrijheid van Naveaus sculpturen voortgekomen, die als eerste won-
derlijke vrucht Le Salon de plaisir heeft opgeleverd.22

In 2001 maakte ik een boek voor Michel François dat was opgevat als een 
wandeling doorheen vijf tentoonstellingen. De bedoeling was aan te tonen 
hoe dezelfde kunstwerken, afhankelijk van de ruimte en het thema van 
de tentoonstelling, in de ruimte, telkens in andere constellaties opgesteld 
werden.23 Het boek was even groot als het meest voorkomende formaat 
van de foto’s. Het was oblong om het effect van een architecturale wande-
ling te versterken, maar ook om geen nodeloze witruimte te hebben, die 
het effect van een gewone stapel foto’s zou wegnemen. De achtergrond van 
alle tekstpagina’s werd egaal blauw gedrukt om ze het uitzicht te geven van 
administratief ogend karton.

f. Andere voorbeelden van gemaakte foto’s

Zoals ik de kunstwerken van Panamarenko ben gaan fotograferen omdat er 
vaak nog geen heldere foto’s van bestonden, geen foto’s in kleur, geen foto’s 
die een leesbare schaal aangaven of geen foto’s waaruit je de technische of 
texturale eigenschappen van de sculptuur kon afleiden, heb ik ook getracht 
alternatieve (bijvoorbeeld overbelichte) foto’s te maken van sculpturen van 
Berlinde De Bruyckere in New York; foto’s van ateliers (de samenstelling 
van de paletten, de schikking van de penselen en messen, de niet-artistieke 

18 Het Azart is het alfabet van Guy Rombouts, 
waarin de vorm en soms de kleur van een letter 
in verschillende talen overeenstemmen met de 
benaming van die vorm of kleur; bijvoorbeeld 
neemt de ‘a’ de vorm aan van een angulaire 
vorm die ook azuurkleurig kan zijn. Het mooie 
is onder meer dat je met deze letters woorden 
kan schrijven die tevens silhouetten vormen 
van het benoemde voorwerp.
19 Vergelijk de paragraaf (in hoofdstuk 5 van dit 
boek) over het kijkbeeld van Guy Rombouts, 
die ik beschouw als een van de beste beeldhou-
wers van ons land. Uit deze paragraaf blijkt dat 
het Azart, naast een onuitputtelijke bron van 
nieuwe vormen, ook onontbeerlijk was voor de 
jonge Guy om zichzelf bestaansrecht als kun-
stenaar te gunnen. Dit zou kunnen verklaren 
waarom hij het Azart als thema soms niet lost, 
wanneer het zijn vrijheid als beeldhouwer toch 
lijkt te beperken.
20 Cf. Hans Theys, Nadia Naveau. Shirley’s Tem-

ple, Stad Lokeren, Lokeren, 2006, pp. 16-17. 
Dit verhaal doet denken aan het verhaal over de 
Cubaanse foto van Michel François, die ik ook 
slechts ten koste van de grootste moeite mocht 
publiceren in Cahier Witte de With (zie de pa-
ragraaf over François’ kijkbeeld) en dan alleen 
maar als de foto heel klein werd afgebeeld.
21 Tijdens Tumbleweed Spin Off in Milaan (mei) 
en Small Stuff Three. Meeting Bernd Lohaus in 
het Herman Teirlinckhuis, (augustus), beide in 
2007.
22 Hans Theys, Nadia Naveau. Le salon de plai-
sir, Tornado Editions, Brussel, 2007.
23 Zo werd er in het Haus der Kunst in Mün-
chen (2001) gewerkt met grote openingen in de 
valse wanden, grote schragen met werkbladen, 
grote verlichte vlakken, en grote affiches of fo-
to’s als sculpturale antwoorden op uitgesneden 
en opgerolde stukken tapijt die een marmeren 
vloer blootlegden die Mussolini had geschon-
ken bij het optrekken van het gebouw.

van het oeuvre dat hij of zij wenst te belichten of naargelang het boek dat 
hij of zij wenst te maken. Zo heb ik bij het maken van een boek over het 
oeuvre van Guy Rombouts en Monica Droste in 1998 getracht een beeld 
van hun werk te geven zonder de monumentale, metalen sculpturen af 
te beelden, omdat die mij minder ontroerden. Dit was niet makkelijk, 
ploegend door misschien wel 2000 foto’s, omdat Rombouts terecht vond 
dat een belangrijk deel van zijn oeuvre onbelicht bleef. Toch besloot hij 
mij te vertrouwen. De enige metalen sculptuur die ik alsnog in het boekje 
opnam, vond ik zelf subliem: het was een sculptuur die uit zichzelf leek 
te tuimelen als een spiraalvormige schil van een citrusvrucht (waarvan de 
contouren van de schil een zin vormden in het Azart18). Maar toen ik het 
pasgedrukte, nog niet ingebonden boekje toonde aan Ann Veronica Jans-
sens – die jarenlang had gestudeerd met Monica Droste (en zelfs vijf jaar 
lang met haar opereerde als kunstenaarsduo) en het werk van Rombouts & 
Droste erg goed kende – bladerde ze het boek voorzichtig door tot op het 
einde. Dan bladerde ze snel terug tot bij de schilsculptuur en zei ze: ‘Ça, 
c’est de trop.’19
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70 bij 50 centimeter. (Enkele maanden later, tijdens een bezoek aan het 
museum voor de Frère-tentoonstelling, merkte ik op dat de vloer bedekt 
was met reusachtige affiches voor een Turner-tentoonstelling die net had 
plaatsgevonden.) Toch liet ik ecta’s van Frères werk maken op zo’n manier 
dat ik delen van zijn schilderijen op ware grootte kon reproduceren in de 
catalogus. Ik werkte ook samen met de vooraanstaande fotograaf Fabien 
de Cugnac om een sculptuur van Frère in een spiraalvormige beweging aan 
alle zijden te fotograferen, waarbij de camera, cirkelend, een steeds hogere 
positie innam. Met een beetje geluk kan ik deze foto’s vandaag eindelijk 
reproduceren in deze uitgave, in de vorm van een flipboek.

Maria Gilissen, de laatste echtgenote van Marcel Broodthaers en enige per-
soon die het recht heeft een werk van hem te authentificeren, vertelde mij 
dat haar man haar onafgebroken regisseerde en verplichtte bepaalde foto’s 
van hem te maken. Dat wij zijn werk nu nog kennen, heeft ongetwij-
feld voor een groot deel te maken met deze geënsceneerde, geregisseerde 
foto’s. 

Onlangs zag ik een mooi, nieuw boek over de performances van Danny 
Devos. Hij vertelde mij dat de foto’s die daarin voorkwamen, altijd ge-
maakt waren door ‘toevallige’ getuigen. Vaak zijn het prachtige foto’s. Dat 
hij ze niet zelf heeft gemaakt of georkestreerd, versterkt het idee dat een 
performance wordt gedaan voor een toeschouwer en verleent een goede 
reden voor het afdrukken van de foto (en het maken van het boek). Zo 
bestaat het verslag van elke performance uit drie delen: een korte beschrij-
ving van de kunstenaar, een document van wat er feitelijk te zien was en de 
subjectieve toevoeging van de getuige.

Op gelijkaardige wijze vertelde Vaast Colson mij dat hij bij het spreken 
over zijn werk graag vertrekt van beelden die anderen ervan hebben ge-
maakt en bijvoorbeeld op hun website tonen.24 Hij maakte ook een ten-
toonstelling met uitvergrotingen van foto’s die anderen van hem hebben 
gemaakt.25 Een van zijn lievelingsfoto’s is een foto van Francis Wauters 
waarbij we Colson zich op het platte dak van een paviljoen zien hijsen met 
een natte vlek op zijn kont, die een weinig elegant beeld oproept. (De foto 
maakte deel uit van de ‘Chouchou’-tentoonstelling.)

24 Hans Theys, De verborgen kant van Chouchou 
Colson. (Zelfportretten gemaakt door anderen). 
In: Hans Theys, Over Vorm. Tweede, herziene 
druk, 2010, Tornado Editions, Brussel, p. 358.

25 Vaast Colson, 100 Corkpops to Celebrate the 
Crisis and Chouchou Colson’s Nine Year Cam-
paign, Maes & Matthys Gallery, Antwerpen, 
29 januari–14 maart 2009.

voorwerpen als meubelen, boeken, reproducties enzovoort); portretten van 
kunstenaars (Luc Deleu in Le grand confort van Le Corbusier als beeld voor 
zijn ideeën over De Onaangepaste Stad); beelden van tentoonstellingen of 
werken in situ; beelden van performances, beelden van de kunstenaar aan 
het werk enzovoort.

Toen de schilder Michel Frère mij in 1995 uitnodigde een catalogus over 
zijn werk vorm te geven voor het Palais des Beaux-Arts in Charleroi, stelde 
ik voor geen boek te drukken, maar een affiche van ongeveer 100 bij 150 
centimeter met zoveel kleuren als nodig was om de rijkdom en de plastici-
teit van één schilderij te reproduceren. (De teksten zouden we dan aan de 
andere zijde aanbieden, eventueel in een vorm die uitnodigde tot het zelf 
plooien van een boekje.) De schilderijen van Frère konden niet op kleine 
schaal gereproduceerd worden, omdat ze eigenlijk bestonden uit minieme 
accidenten: magnifieke, kleine kleurcombinaties die samengesmolten in 
één kloddertje uit de diepte van de materie opdoken naast andere klod-
ders of verfstreken die zelf, als ging het om het oppervlak van een kleu-
renzee, toevallig leken op te duiken. Het maken van zo’n schilderij was 
enorm arbeidsintensief en heel moeilijk, omdat je wist dat je veel gelukte 
verfstreken zou moeten overschilderen om tot de gewenste nevenschik-
king te komen die, bijvoorbeeld, een landschap evoceerde. De directeur 
van het museum verklaarde echter dat het tot een wezenlijk bestanddeel 
van zijn beleid behoorde nooit affiches te drukken die groter waren dan 
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blijft. Een herkenbaar beeld zoals een gele taxi sloot het af, beperkte het, 
en was eigenlijk in tegenspraak met de openheid van de sculptuur. Toen 
ik dit begreep, heb ik in 2007 geprobeerd nieuwe foto’s van het werk te 
maken, waarbij de lens vrijwel volledig oningevuld blijft, maar door de 
reflectie van het raam toch aangeeft dat het om een lens gaat én doet den-
ken aan het vanitasmotief van de zeepbel, maar dat is bijkomstig. Intussen 
heeft Janssens deze foto al laten afdrukken. Zo heb ik, door mijn pogingen 
veelzeggende foto’s te maken, nog beter begrepen waar het Ann Veronica 
Janssens om gaat: de toeschouwer op een open, vrije manier uitnodigen 
bepaalde zaken te ervaren.

h. Het onderschrift

Ik heb niet alleen bijgeleerd door al dan niet in overleg met kunstenaars 
foto’s te selecteren of te maken, maar ook door de onderschriften te verzor-
gen. Een van de leerrijkste momenten was het ogenblik waarop ik samen 
met Ann Veronica Janssens de laatste hand legde aan het boekje Het raad-
sel van de verdwenen kat. Achter in dit boekje druk ik een kleurenfoto af 
van een bouwsel dat Marokkaanse duikers op een strand hebben gebouwd 
met aangespoeld materiaal. Samen met Michel François had Janssens voor 
de Fondation pour l’Architecture à Bruxelles een kunstenaarsboekje ge-
maakt waarin uitsluitend zwart-witfoto’s van deze bouwsels te zien waren. 
Bij het zien van de originele kleurenfoto’s vond ik het echter belangrijk 
in mijn boekje de Marokkaanse lucht te laten voelen (omdat in het hele 
boekje blauwe sculpturen, gewaden en hemels afgebeeld waren) en te to-
nen hoe de duikers hun interieur opsmukten met kleurige knipsels uit 
de geïllustreerde pers. We zaten samen aan de computer. Ik plaatste de 
foto en schreef het onderschrift: ‘Cabane d’un plongeur, Maroc, 1993’. 
‘Maar Hans,’ zei ze, ‘dat is geen hut! Het is een huis’!26 Dit is een typisch 
voorbeeld van voortgaande blindheid, die slechts moeizaam doorbroken 
wordt. Ik dacht begrepen te hebben dat Janssens in de Fondation pour 
l’Architecture à Bruxelles foto’s van ‘hutten’ had getoond bij wijze van pro-
vocatie, maar eigenlijk had ze gewoon een andere vorm van architectuur 
getoond, een andere manier van wonen en een andere manier van kijken 
en zijn. Zonder mijn wens deze kleurenfoto te plaatsen en van een legende 
te voorzien, had ik dit echter nooit begrepen.

26 Cf. Hans Theys, Ann Veronica Janssens, 
Het raadsel van de verdwenen kat (L’énigme du 

chat perdu), Tornado Editions, Brussel, 1999,  
pp. 74–75.

g. Leren door het maken van foto’s

Als voorbeeld van de manier waarop het maken van foto’s kan bijdragen tot 
een beter begrip van een oeuvre, zou ik willen spreken over mijn pogingen 
leesbare foto’s te maken van het werk Aquarium (1992) van Ann Veronica 
Janssens. De eerste foto van dit werk werd gepubliceerd in de M HKA-
catalogus, waarvan ik wist dat die opzettelijk gedrukt was in zwart-wit, 
op mat papier. Ik begreep niet waarom dit prachtige sculpturale voorstel 
niet zodanig werd gefotografeerd dat de lezer kon zien dat het ging om 
een traag ronddobberend minibioscoopje (of een zichzelf organiserende 
diavoorstelling, zoals ik vertel in het hoofdstuk over het kijkbeeld). Het 
verlangen een nieuwe, leesbare, kleurige foto van dit belangrijke werk te 
maken, werd nog groter toen ik in 1999 Bain de lumière kon tentoonstel-
len in het Herman Teirlinckhuis. Dit werk, dat op de vensterbank stond, 
had niet alleen de structuur van een filmstrook (door de verschuivende 
weerkaatsing in de verschillende bollen), het had ook een heel filmisch ef-
fect, dat je goed kon fotograferen. Toen ik in New York de kans kreeg beide 
sculpturen tentoon te stellen, probeerde ik ze natuurlijk meteen allebei te 
fotograferen. De bedoeling daarbij was vooral foto’s te maken vanuit ver-
schillende gezichtspunten en op verschillende tijdstippen van de dag, zodat 
iemand die de foto’s ziet, begrijpt dat de sculpturen telkens andere beel-
den opvangt. Zo maakte ik foto’s van Bain de lumière waarin een gebouw 
weerspiegeld werd, maar ook foto’s waarin een achterliggend traliewerk 
zodanig vergroot werd, dat het leek op te lossen. Van Aquarium probeerde 
ik onder meer een foto te maken met een gele taxi. Ann Veronica Janssens 
hield van deze foto’s en publiceerde ze verschillende keren, bijvoorbeeld 
in de Venetiëcatalogus. In 2001 en 2006 merkte ik echter op dat ze zelf 
nieuwe foto’s van Aquarium had gemaakt, waarin je opnieuw niet kon 
zien dat de samengebalde siliconenolie een lens vormt, die fungeert als een 
ronddobberend bioscoopje. Maar pas in 2007 begreep ik dat de bedoeling 
hiervan was het sculpturale voorstel zodanig voor te stellen dat het open 
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effect te versterken heb ik in dit boek beeld en tekst volledig gescheiden 
en ook beelden opgenomen die niet voorzien waren van onderschriften, 
zoals ik had gedaan in het tijdschrift NOUS. Dit doe ik niet meer sinds ik 
in 2001 bij het maken van mijn boek over Luc Deleu en TOP Office iets 
ontwikkelde dat ik ‘een boek met twee snelheden’ heb genoemd.

Luc Deleu & TOP Office. La ville inadaptée, Ecocarte, 2001

In dit boek heb ik getracht Luc Deleu en zijn bureau TOP Office voor te 
stellen als mensen die weliswaar nadachten over stedenbouwkunde, maar 
tegelijk ook bezig waren met het bouwen van architecturale kunstwerken, 
waarin hun stedenbouwkundige principes op kleine schaal werden toege-
past of althans zichtbaar werden. Door veelvuldig gebruik te maken van 
foto’s van de ruwbouw (een ongebruikelijke werkwijze in boeken over ar-
chitectuur), heb ik gepoogd een brug te slaan tussen de oningewijde lezer 
en de voor architecten makkelijk te lezen plannen. Tegelijk trachtte ik het 
bureau te tonen als een denktank die zowel ‘top down’ als ‘bottom up’ 
tracht te denken en omvangrijke demografische studies combineert met 
intellectuele en ethische, maar ook louter vormelijke overwegingen, zoals 
een gebouwtje dat zijn uiteindelijke vorm krijgt door een maquette op zijn 
kant te zetten. Zoals ik hierboven schreef, ontwikkelde ik voor dit boek 
ook het idee van de twee snelheden, waarbij ik voor het eerst op een bevre-
digende manier een compromis heb gevonden tussen boeken die gelezen 
worden door mensen die graag lezen, en boeken die bekeken worden door 
mensen die graag boeken doorbladeren. Vrijwel alle informatie die in de 
lange teksten te vinden is, wordt samengevat in onderschriften die doen 
denken aan de snelle intro’s en uitvergrote zinnen in kranten of geïllus-
treerde damesbladen. 

Verder ben ik er voor het eerst in geslaagd een beeldend boek zodanig te 
vervlechten met de teksten, dat wie meer geïnteresseerd is in een van beide 
bestanddelen toch het hele boek kan doornemen zonder het gevoel te heb-
ben bepaalde passages te moeten overslaan. Ten slotte beantwoorden de 
composities van elke pagina aan de manier waarop Deleu en TOP Office 
zelf vormen combineren of door elkaar duwen. Het lijkt alsof ik regels van 

4. Vormgeving

a. Concept

De vormgeving van een boek begint vaak met een verhaal dat je jezelf 
vertelt over de noodzaak een bepaald aspect van een oeuvre inzichtelijk of 
voelbaar te maken. Hieruit groeit een algemeen beeld dat je een ‘concept’ 
zou kunnen noemen, ware het niet dat dit woord doet denken aan mensen 
die iets zitten te bedenken aan een bureau, terwijl het hier juist gaat om 
een langzaam rijpende indruk die ontstaat ten gevolge van een oefenende 
omgang met een oeuvre. Ik geef enkele voorbeelden:

Panamarenko, Isy Brachot, Brussel, 1992

Dit boek kwam voort uit het verlangen het beeld van de gevierde cultfi-
guur uit de jaren zestig, die we kennen van zwart-witfoto’s van happenings, 
te vervangen door een portret van de achtenveertigjarige man die ik in 
1988 leerde kennen en wiens werken mij in de eerste plaats voorkwamen 
als restanten van een bijna onuitputtelijke leergierigheid die leidde tot tal 
van ervaringen. Daarom vatte ik het idee op een boek te maken waarin 
grote, kleurige beelden deze ervaringen op een filmische manier dichter bij 
de toeschouwer zouden brengen. Ook wenste ik dieper in te gaan op de 
eigenlijke constructie van de werken, waardoor er bijna automatisch een 
oeuvrecatalogus ontstond.

Walter Swennen, M HKA, 1994

Ook al begreep ik het werk van Swennen toen nog niet zo goed als ik het 
vandaag meen te begrijpen (zie verder in het hoofdstuk over het kijkbeeld), 
ik had wel al door dat het onderscheid tussen abstractie en figuratie voor 
hem irrelevant was, en dat ik dat kon tonen door schilderijen naast elkaar 
af te beelden waarin dezelfde kleuren werden gebruikt om verschillende 
elementen (achtergrond, figuur, abstracte toevoeging op de voorgrond) 
vorm te geven. Uit een totaal van 500 ecta’s koos ik, samen met de kunste-
naar, een veertigtal beeldkoppels die dit zichtbaar konden maken. Om dat 
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Ann Veronica Janssens. The Gliding Gaze, Middelheim, 2003

In dit boek heb ik getracht het werk van Ann Veronica Janssens zodanig af 
te beelden dat de afgedrukte foto’s zich niet gingen gedragen als iconen, die 
zouden beletten te begrijpen of aan te voelen dat Ann Veronica Janssens 
open sculpturale voorstellen formuleert die een zo rijk mogelijke ervaring 
binnen het bereik van de toeschouwer willen brengen. Te iconisch wer-
kende afbeeldingen zouden die open ervaring bemoeilijken of onmogelijk 
maken. Daarom worden veel sculpturen vanuit verschillende hoeken be-
licht, zie je veel toeschouwers die zich tot een werk verhouden én worden 
bijna alle werken zo klein mogelijk afgebeeld. In die zin was dit boek een 
oefening die volledig tegenovergesteld was aan die van het grote boek over 
Panamarenko, waarin ik de toeschouwer met zo groot mogelijke afbeeldin-
gen wilde opnemen in de kunstenaarservaring van de werkelijkheid.

b. Het ritme

Een van de belangrijkste elementen van het boek is het ritme: de manier 
waarop verschillende elementen worden aangekondigd, dichter bij de lezer 
gebracht en dan weer vervangen worden door nieuwe elementen. Dit ritme 
hangt af van het concept of de intentie van het boek, van het beschikbare 
materiaal, van de financiële en technische mogelijkheden enzovoort. In 
de bespreking van de twee casussen zal ik hier voorbeelden van geven die 
meer zullen vertellen dan een snelle opsomming op deze plek.

c. Compositie

De compositie van een boek ontstaat het makkelijkst als je bepaalde stra-
mienen ontwikkelt en jezelf nadien het recht geeft ervan af te wijken. Het 
boek wordt ook leesbaarder zo. Een bepaald, onzichtbaar ritme brengt 
de lezer in een bepaalde cadans en helpt hem of haar een bepaald soort 
informatie meteen te vinden. De afwijkingen zorgen voor verrassingen. 
Voor het boek dat u nu aan het lezen bent, heb ik lang geaarzeld tussen 
het maken van een boek bestaande uit twee volumes: één met beelden 
en één met teksten. Financiële beperkingen maakten het immers onmo-

27 Ik kan hier ook uitleggen hoe, maar dat voert 
mij te ver weg van het onderwerp. De beste 
omschrijving vindt u in de tekst De ligusters op 
de Sagittariuspromenade. Aanvankelijk gepubli-
ceerd in Luc Deleu en Hans Theys (Ed.), Urbi 

et Orbi, Ludion, Gent, 2002, pp. 5-19, maar 
later hernomen in Flower Power. Kunst in Bel-
gië na 2015, Tornado Editions, Brussel, 2008,  
pp. 203–209.

de gulden snede toepas, zoals TOP Office vaak doet, maar ik speel vals, 
omdat het er nog goed moet uitzien ook. De bedoeling was immers dat 
dit boek op elke pagina een ander beeld zou bieden, zoals De Onaangepaste 
Stad zou doen met een wandelaar.27

Michel François. Carnet d’expositions, Kunstverein Münster / Ursula 
Blickle Stiftung, 2002

In dit boek wilde ik voor de eerste keer tonen hoe François in elkaar op-
volgende tentoonstellingen steeds dezelfde kunstwerken in andere (door 
hemzelf naar Deleuze ‘rhizomatisch’ genoemde) verbanden ten opzichte 
van elkaar plaatst in een poging nieuwe betekenissen op te roepen. Zoals ik 
hierboven al aangaf in een paragraaf over het gebruik van foto’s in catalogi, 
deed ik dit door aan de hand van foto’s vijf tentoonstellingen, wandelend 
van zaal naar zaal, te bezoeken. Het boek is horizontaal georiënteerd, zoals 
een filmische pano, en heeft het formaat van de foto’s die door François’ 
fotowinkel worden afgeleverd. Het lettertype (courier) en de vormgeving 
zijn zo neutraal mogelijk, zodat het boek zich voordoet als een archiefmap 
met foto’s. Om dit effect te versterken werden de met tekst bedrukte pa-
gina’s neutraal blauw bedrukt, zodat ze er gingen uitzien als karton. De 
verfijning van de vormgeving en van het drukwerk schuilt bijvoorbeeld in 
dit soort ingreep, die vrijwel onzichtbaar is door de perfect egale bedruk-
king (een krachttoer) en enkel zichtbaar is op één plek: waar een schilderij 
van Roger Campin wordt afgebeeld op een uitgespaarde witte plek. Tekst 
en beeld zijn in dit boek opnieuw gescheiden (en niet vervlochten, zoals 
in het boek over TOP Office) om het idee van een archiefmap met ge-
rangschikt archiefmateriaal te versterken en de lezer de kans te geven echt 
van ruimte naar ruimte te wandelen of zich te verplaatsen van standpunt 
naar standpunt zonder bijkomende storende elementen te moeten over-
winnen.
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d. Het formaat

Voor mij zijn er drie handige manieren om het uitzicht, het formaat, het 
papier, de typografie enzovoort van een boek te kiezen. De eerste manier 
bestaat erin de kunstenaar met wie ik samenwerk (of mezelf ) te vragen 
welk ander boek we mooi, handig of functioneel vinden. De tweede ma-
nier bestaat erin de drukker met wie je gaat samenwerken te vragen welke 
mooie boeken hij of zij al heeft gemaakt. Het voordeel daarvan is dat je 
zeker weet dat de drukker weet hoe dit boek gemaakt moet worden, welk 
papier hij of zij gebruikt heeft, welk vormschema, welke binder, enzovoort. 
De derde manier bestaat erin te vertrekken van het materiaal en de om-
standigheden. Zo is het A3-formaat van het boek over Panamarenko geba-
seerd op een door hemzelf gemaakte uitvergroting van de Berlijn-Otterlo-
Brussel-catalogus uit 1978. De voornaamste reden voor deze vergroting 
was dat Panamarenko de tekst van de Berlijn-Otterlo-Brussel-catalogus 
slechts moeizaam kon lezen. Een gevolg was echter dat bepaalde beelden 
een heel ander effect kregen door hun gewijzigde verhouding ten opzichte 
van de lezer. Een beeld dat groter is dan je eigen hoofd, maar dat je van 
dichtbij bekijkt, ziet er anders uit. Dat voelde je als je naar de kaft van de 
uitvergrote versie keek.

Het formaat van Michel François. Carnet d’expositions (2002) is zoals ge-
zegd gebaseerd op de grootte van de foto’s die François terugkreeg van de 
fotowinkel. Het formaat van mijn boeken Flower Power (2008) en Over 
Vorm (2009 en 2010) is een standaardformaat: 240 millimeter hoog en 
170 millimeter breed. Dit formaat hangt samen met het formaat van de 
meest gebruikte drukvellen (72 x 102 cm). Het formaat van het boek dat 
u nu in handen houdt, is 5 millimeter hoger en werd bepaald door de kun-
stenaar Nico Dockx. Allicht wijkt hij af van het standaardformaat omdat 
hij maximaal gebruik wenst te maken van de oppervlakte van een normaal 
vel. Dat is een beslissing die ik nooit zou nemen. Voor de drukker die dit 
boek heeft gedrukt, levert deze beslissing bijvoorbeeld problemen op voor 
het drukken van aflopende clichés. Ik hou van standaardformaten. Een 
van de mooiste boekjes die ik van dichtbij heb zien ontstaan, bestaat uit 
een drie keer gevouwen blad op A4-formaat, ingenaaid in een kaftje met 
flappen. Het werd gemaakt door Damien De Lepeleire en het vormt een 

gelijk beide elementen door elkaar te vlechten, zoals ik bijvoorbeeld heb 
gedaan in de hierboven genoemde boeken over Panamarenko, Luc Deleu 
en Ann Veronica Janssens. Twee aparte boeken zouden later allicht een 
apart leven zijn gaan leiden, en gelezen of doorbladerd worden door twee 
verschillende soorten lezers, maar ze zouden niet hebben gestrookt met 
alle pogingen die ik tot nog toe heb ondernomen om beeld en woord met 
elkaar te verzoenen of elkaar te laten versterken. Daarom heb ik geopteerd 
voor een principe dat ik ken van de Heroica-bibliotheek: een reeks boeken 
voor kinderen waarin hetzelfde verhaal in tekstvorm en in de vorm van 
een stripverhaal wordt verteld. Soms na elkaar, maar soms ook in elkaar 
opvolgende episodes, waarbij tekst en stripverhaal elkaar afwisselen. Ik was 
dol op deze boeken. Op het ogenblik dat ik deze passage schrijf, heeft dit 
boek nog geen definitieve vorm gekregen, maar ik kan mij inbeelden dat 
een strikte opeenvolging van kleur- en zwart-witkaternen bepaalde mooie 
momenten zou verhinderen. Ik kan mij inbeelden dat ik daarom hier en 
daar zal afwijken van het principe van de elkaar afwisselende katernen.

Verder hangt het voorgestelde stramien natuurlijk af van de intentie van 
het boek. In het boek over Panamarenko lag het voor de hand dat ik zoveel 
mogelijk zou werken met aflopende afbeeldingen (beelden die tot de rand 
van het blad reiken). Voor de Middelheimcatalogus over het werk van Ann 
Veronica Janssens was het echter onontbeerlijk dat het boek zoveel moge-
lijk wit bevatte: zoveel mogelijk potentiële ruimte voor de verbeelding van 
de lezer. (Zie verder meer over haar afkeer voor nutteloze of decoratieve 
elementen in woonomgevingen.) Voor het boek dat u nu in handen hebt, 
wilde ik graag dat de noten meteen beschikbaar waren voor de lezer, omdat 
ze bijkomende informatie bevatten die de eigenlijke tekst soms aanvult, 
nuanceert of verrijkt. Om dat op een overzichtelijke manier te kunnen 
doen, heb ik besloten de noten telkens op de linkerpagina te laten verschij-
nen. Toch lukte dit niet echt, tot Jan De Meester, de drukker van dit boek, 
voorstelde de noten op te splitsen in twee kolommen. Een vergelijkbaar 
terugkerend stramien in de Middelheimcatalogus over het werk van Ann 
Veronica Janssens is de plaatsing van 60 verkleinde A4-documenten die 
een onvermoede schat aan technische informatie bevatten. Door de beslis-
sing deze documenten zo klein af te beelden dat ze nog net leesbaar waren 
voor iemand met scherpe ogen, werd het mogelijk ze bijna onzichtbaar te 
laten voorkomen in het boek, telkens op dezelfde plaats.
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wel ik zo’n folie afzichtelijk vond, heb ik die techniek verschillende ke-
ren gebruikt, ook in de bijna schokkende glanzende versie, maar dan in 
combinatie met een linnen rug, omdat sommige kinderboeken zo worden 
gemaakt en ik hou van onbewuste connotaties die zo misschien worden 
opgeroepen. In 2002, bij het maken van het boek over Michel François, 
besloot ik echter een papier voor de kaft te kiezen dat zozeer doet denken 
aan tekenpapier, dat ik er een al vuil geworden tekening op kon afdruk-
ken. Op die manier zou een bijkomende vlek niet opvallen. Het kostte 
de drukker heel wat moeite zo’n papier te vinden (je moet het niet alleen 
kunnen bedrukken, je moet het ook probleemloos op het karton kunnen 
kleven), maar uiteindelijk heb ik verschillende kaften met dit zachte papier 
gemaakt, onder meer voor kunstenaars als Elly Strik en Nadia Naveau. 
Berlinde De Bruyckere, die ik in contact heb gebracht met Jan De Meester, 
heeft het later ook gebruikt.

Verder kan er veel gezegd worden over soft covers en harde kaften, inte-
graalbandjes en leeslinten (die ik vaak heb gebruikt, soms zelfs twee), maar 
ik vermoed dat dit ons te ver zou voeren. Graag vermeld ik hier echter een 
in België zelden gebruikte techniek die erin bestaat een soft cover te verste-
vigen, niet door flappen (naar binnen omgeplooide uiteinden), maar door 
de boorden om te vouwen en te lijmen. In Frankrijk leidt dit tot mooiere 
resultaten, in België is het mij nog niet gelukt een integraalkaft te maken 
die soepel genoeg bleef om zich aan te passen aan het binnenwerk.

Ik zou ook nog iets kunnen vertellen over de kaft van dit boek, omdat ik 
nog niet weet hoe die er zal uitzien. Graag voorzag ik dit boek van een 
warme, zachte kaft van een bepaald aquarelpapier, maar dit papier blijkt 
niet meer te bestaan. Anderzijds stelde de drukker voor een iets goedkoper 
karton te gebruiken, maar te omwikkelen met een kaft van kalkpapier. Een 
tekening of tekst op het kalkpapier zou meer of minder kunnen samenval-
len met een tekening of woorden op de kaft eronder, zodat er een zichzelf 
vormend, zachtjes verschuivend kijkbeeld of raster zichtbaar zou worden. 

Intussen zijn we een maand verder en heeft de drukker mij een prachtig, an-
tiek papier aangeboden. Het is al verschoten en hier en daar al ‘gespotterd’: 
aangetast door bruine vlekjes. Zo’n papier wordt niet meer gemaakt!

luxe-editie in kleur van een boekje dat ik had gemaakt door een blad op 
A3-formaat drie keer te vouwen en gewoon open te snijden.

Mijn voorkeur voor standaardformaten komt ook voort uit de wereld van 
het theater, waar je verplicht bent rekening te houden met de beschikbare 
repetitieperiode, het aantal acteurs, de grootte van de scène, de grootte van 
de zaal, de beschikbare verlichtingstoestellen, de grenzen van de financiële 
middelen enzovoort. Binnen die grenzen tracht je iets te maken dat zo vrij 
mogelijk oogt.

e. De kaft

Een journaliste vroeg mij eens tijdens een rechtstreekse radio-uitzending 
waarom de kaft van het boek De schouw van Gaudí (2006) zo fel oranje 
was. Toen ik antwoordde dat ik hoopte dat het boek zo zou opvallen in 
de boekenwinkel, antwoordde ze, groen lachend: ‘En nu het serieuze ant-
woord!’ Ik denk dat het beeld op een kaft van zo ver mogelijk herkenbaar 
moet zijn. Een kaft is geen affiche, onder meer omdat ze veel minder infor-
matie moet bevatten, maar ze vergt wel een gelijksoortige zichtbaarheid.

Het is ook zinvol als de tekst een beeld oproept van wat je met het boek 
wil vertellen. Daarom toont de kaft van het Panamarenkoboek een zeer 
volle foto, met voorwerpen en beelden die naar allerlei wetenschappen of 
fenomenen verwijzen, terwijl de kaft van de Middelheimcatalogus over 
Ann Veronica Janssens zoveel mogelijk wit toont. Aan de voorzijde wordt 
deze beslissing duidelijker omdat de kaft slechts gedeeltelijk werd voorzien 
van een vernislaag, zodat de kaft snel vuil wordt als je het boek gebruikt, 
maar wit blijft op de geverniste plek. Een tweede bedoeling van deze in-
greep was ook het ouder worden van het boek zichtbaar te maken en er 
een sculpturaal voorstel van te maken in de geest van Janssens’ werk, dat je 
immers onderdompelt in een trage tijd, opdat je dingen of gebeurtenissen 
anders zou waarnemen.

Technisch gesproken bieden kaften veel problemen, waarbij de verkleuring 
en het vuil allicht als de voornaamste bedreigingen worden beschouwd. 
Daarom worden kaften gevernist of voorzien van een plastic folie. Hoe-
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waarbij zowel de zoeker naar beelden als de liefhebber van teksten het hele 
boek door bediend wordt.

Met Gill Sans Light heb ik een bladspiegeltje ontwikkeld dat ik intussen 
al ongewijzigd in een tiental boeken heb gebruikt, zonder dat ik denk dat 
iemand dit heeft opgemerkt. De enige wijziging die ik er soms in aanbreng 
is de tekst rechts te laten vlaggen. Het is een mooi grijs vlakje dat geen 
aandacht opeist, het doet gewoon zijn werk. Maar bovenal kan ik het altijd 
aanwenden als vlakje, als een soort van mistig, grijs beeld, dat kan fungeren 
als tegengewicht voor elk ander beeld in welke compositie ook.

5. Casus 1: Panamarenko. Oeuvrecatalogus, 1992

a. De belangrijkste voorafgaande catalogi

Panamarenko’s eerste tentoonstelling vond plaats in 1963, mijn 
geboortejaar. Toen ik hem ontmoette in november 1988, had hij al 58 
solotentoonstellingen gemaakt. In 1992, toen de oeuvrecatalogus werd 
gepubliceerd, was dit aantal al gestegen tot 77 individuele tentoonstellingen. 
Op dat moment waren er al 19 boeken en boekjes verschenen die 
uitsluitend aan zijn werk gewijd waren. Ze bevatten teksten van auteurs 
als Jean Leering, Jean-Christophe Amman, Jürgen Harten, L. Schirmer, 
F.W. Heubach, Irmeline Lebeer, Suzanne Pagé, Panamarenko, Lucius 
Grisebach, Paul Hefting, Flor Bex, Piet van Daalen, Charles Hirsch, Rudi 
Oxenaar, Jan Hoet, Toon Prüst, Peter Struycken, Hoos Blotkamp, Walter 
Lewin, Hector Waterschoot, Phil Mertens, Jo Coucke, Lutz Tittel, Jean-
Christophe Aeschlimann, Bernard Lamarche-Vadel, Wim Van Mulders, 
Marc Poirier, Liliane Dewachter, Jan Foncé, Paul Morrens, Anny De 
Decker, Hans Theys, Hugo Brutin, Eckhard Schneider, Maria Otto, 
Nicolas Bourriaud, Anne Mommens en Jeiji Nakamura.

Vóór 1992 was de meest volledige kunsthistorische catalogus over het werk 
van Panamarenko de oeuvrecatalogus uit 1978, uitgegeven door de Nati-
onalgalerie in Berlijn, het Rijksmuseum Kröller-Müller en de Vereniging 

f. Het papier kiezen

Ik werk het liefst met papier waarmee de drukker vertrouwd is. Als hij of 
zij dit in voorraad heeft, kan het ook goedkoper zijn. Vroeger drukte ik 
vaak op glanzend papier omdat dit niet in de mode was en oudere druk-
kers niet graag op mat papier drukken (omdat dat de inkt opdrinkt en 
voor een minder helder of dekkend resultaat zorgt). De voorbije vijftien 
jaar zijn er echter prachtige matte papiersoorten ontwikkeld, die voorzien 
zijn van een dun laagje dat het opslorpen van de inkt vertraagt of belet. Die 
nieuwe soorten papier kunnen voor magische resultaten zorgen.

g. Het raster

Het drukresultaat is ook afhankelijk van het raster dat je gebruikt. Daar 
heb ik weinig over te melden, ook al heb ik in de loop der jaren verschillen-
de rasters uitgeprobeerd. Alle echte drukkers blijven experimenteren met 
papierkeuze, rasters, inktsoorten, combinaties van verschillende druklagen 
enzovoort. De materie is heel ingewikkeld en de zichtbare resultaten zijn 
uitsluitend bestemd voor een kleine groep mensen die weten wat ze zien en 
waar ze moeten naar kijken. Ik behoor niet tot die groep mensen.

h. De typografie

Tot nog toe heb ik bijna altijd gewerkt met gangbare lettertypes als Gill 
Sans Light, Helvetica, Garamond en Palatino, omdat ik vermoed dat deze 
bekende letters minder snel opvallen en op een neutrale manier hun werk 
doen.

Het lettertype dat ik het meest heb gebruikt, is Gill Sans Light, omdat ik 
dat een heel mooie, schreefloze letter vind en omdat ik de indruk heb dat 
ik er tekstpartijen mee kan weven die eruitzien als grijze sluiers die wel 
leesbaar zijn, maar de beelden niet wegdrukken. Dit is belangrijk, omdat 
ik graag beelden naast de teksten plaats. Zo kon ik boeken maken waarbij 
beeld en tekst dooreengeweven werden, zoals ik hoger heb beschreven, 
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Affiche voor een benefiet, 1981

‘Kennis is macht’, 
tentoonstellingsaffiche, 1990

‘Broodthaers onomwonden’, 
tentoonstellingsaffiche, 2008

Affiche voor een benefiet, 1979

voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De 
complete lijst van de al gemaakte kunstwerken werd samengesteld door 
Lucius Grisebach en Jan Hoet. De catalogus, gecoördineerd door Paul 
Hefting, was heel goed gemaakt en zag er prachtig uit. Hij bevatte goede 
foto’s en de vormgeving was zowel overzichtelijk als poëtisch. Hij was hele-
maal in zwart-wit gedrukt. Zoals ik hierboven al aangaf, was dit toen nog 
gebruikelijk. Het prachtige, door Panamarenko in 1975 vormgegeven en 
geschreven boek Panamarenko, The Mechanisms of Gravity, etc., telde 144 
pagina’s in totaal, maar bevatte maar 20 beelden in kleur. De catalogus 
Panamarenko, die in 1982 werd gepubliceerd door het Haus der Kunst in 
München (met teksten van Lucius Grisebach (Ed.), Hector Waterschoot, 
Phil Mertens en Jan Hoet) bevatte 184 pagina’s, waarvan maar elf in kleur 
die, veelzeggend, voorafgegaan werden door de hoofding ‘Farbtafeln’. (Ik 
vermeldde hierboven al dat dit ook gold voor kunstenaars als Andy War-
hol.) 

De eerste volledig in kleur gedrukte catalogus over het werk van Panama-
renko verschijnt pas in 1985. Het effect is verbluffend. Ineens ontdekken 
we een wereld vol kleur, die zich scheen verder te zetten buiten de grenzen 
van de foto’s, de tekeningen en de sculpturen. Voor de eerste keer zien we 
een catalogus die meer is dan een opeenvolging van witte pagina’s met een 
occasionele afbeelding. Een groot aantal pagina’s is volledig gevuld met 
foto’s of kleurige tekeningen. Drieëntwintig pagina’s bevatten facsimile’s 
van kleurige tekeningen in een geruit schrift met afgeronde hoeken, die 
zich herhaalden in de rondgekapte hoeken van het boek! Op de pagina’s 
42 en 43, die ik vandaag nog steeds niet zonder ontroering kan bekijken, 
vormen vier foto’s een prachtige collage, waarbij de foto’s gescheiden wor-
den door dikke gele lijnen! 

Wat mij het meest trof in deze catalogus (Friedrichshafen, 1985), was het 
feit dat Panamarenko’s werk er niet meer uitzag als een reliek van de jaren 
zestig, maar als iets heel hedendaags. Allicht was dat een verkeerde indruk, 
door dat plotselinge verschijnen van kleur, dat juist een overblijfsel moet 
zijn geweest van de jaren zestig (zeker in de zwart-witte jaren tachtig), maar 
het contrast met de ouderwets ogende oeuvrecatalogus uit 1978 kon niet 
groter zijn. Ineens was Panamarenko’s werk voor mij tot leven gekomen, 
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Pagina uit de Friedrichshafen-catalogus (1985) die de nieuwe mogelijkheden van kleur 
en compositie toonde en het belang van de ervaring voelbaar maakte. 

Eerste catalogus over Panamarenko die 
volledig in kleur was, Friedrichshafen, 1985

Panamarenko’s uitvergroting op A3 van 
de zwart-witoeuvrecatalogus uit 1978

NOUS, 29 november 1988

Bijlage NOUS 5 februari 1991: 
Musique de tables van Thierry De Mey

Bijlage NOUS 4 april 1989: het interview 
Knockando met Panamarenko
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Panamarenko, The Mechanism of Gravity, etc. Marzona, Bielefeld, 1975

Keith Sherwin’s Man-Powered Flight, Argus Press Ltd, Londen, 1971

Panamarenko, The Mechanism of Gravity, etc. Marzona, Bielefeld, 1975. 
Geïnspireerd door de vormgeving van Keith Sherwin’s Man-Powered Flight, 

Argus Press Ltd, Londen, 1971



103102

Panamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. Met kleine Aeromodellers en Papavers

Panamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. Met verend mechanisme van UmbillyPanamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. Met Krokodillen

Panamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. Met tekeningen voor Portuguese Man of War
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Panamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. Dubbele, aflopende pagina met foto van 
werktafel met de werken Elbow (1990) en Aladin (1992)

104
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Panamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. 
Dubbele aflopende pagina met het testen van Elbow, Montagne de Miel, 1992
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Panamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. 
Dubbele pagina met aflopende foto van Umbilly I (1976), met blauw zitje.

Foto: Marie-Laurence Habran
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Panamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. 
Dubbele aflopende pagina met test van Hazerug, 1992
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28 In die tijd was de zwart-witfoto weer in de 
mode gekomen in de reclamewereld, zodat de 
eerste foto’s die van Panamarenko en mij wer-
den gemaakt door de (tevens) modefotograaf 

Frank Pinckers nog in zwart-wit zijn en meteen 
fel contrasteren met de eerstvolgende foto’s, die 
Panamarenko en ikzelf maakten door in de roos 
te schieten in een schietkraam.

en kon ik het verbinden met de dagelijkse bezigheden en bekommernissen 
van de kunstenaar, zoals ik die waarnam aan het eind van de jaren tach-
tig.28 Het was alsof de meeste catalogi over zijn werk ontdaan waren van de 
kleur, de geur en de smaak van die ervaring.

Gaandeweg kwam ik tot de vaststelling dat ik Panamarenko op twee ma-
nieren kon helpen. Ten eerste door het belang van de ervaring voor zijn 
werk te bestuderen en ten tweede door die ervaring zo beweeglijk, actueel 
en kleurig mogelijk in beeld te brengen. Daarnaast leek er behoefte te be-
staan, althans voor Panamarenko zelf, aan een tekst die het belang van de 
ervaring in zijn werk zou aantonen. Als voormalig filosofiestudent boeide 
dit mij enorm. Want wat betekende het dat iemand iets ‘wist’? Vanaf wan-
neer wist iemand iets? Bestond er ‘echte’ kennis die verder reikte dan je 
persoonlijke ervaring? En wanneer werd zo’n ervaring artistiek? En zou het 
mogelijk zijn over persoonlijke ervaringen te berichten in een boek?

Algauw startte ik met pogingen niet alleen een nieuw soort teksten over 
Panamarenko’s werk te schrijven, maar ook foto’s en films te maken en 
vorm te geven aan grafische ontwerpen voor catalogi van groepstentoon-
stellingen.

b. De oeuvrecatalogus uit 1992

 Panamarenko hield alleen maar van de Friedrichshafencatalogus uit 1985 
(die hij zelf had vormgegeven) en van de Berlijn-Otterlo-Brussel-catalogus, 
waarvan hij vijf vergrote kopieën had gemaakt, die hij consulteerde als hij 
iets over zijn eigen werk wilde opzoeken. Op magische wijze, zou je bijna 

Panamarenko, Oeuvrecatalogus, 1992. A3-formaat, 258 pagina’s, 500 afbeeldingen 
in kleur. Vormgeving: Hans Theys , bijgestaan door Damien De Lepeleire
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d. Het formaat

Het formaat is een A3, gebaseerd op de door Panamarenko zelf gemaakte 
uitvergrotingen van de Berlijn-Otterlo-Brussel-catalogus die op A4 ge-
drukt was. Later heeft Panamarenko ditzelfde formaat nog gebruikt voor 
het kunstenaarsboek Toy Model of Space en voor twee door hemzelf vorm-
gegeven catalogi over zijn werk: Panamarenko. For Clever Scholars, Astrono-
mers and Doctors, Ludion, Gent, 2001, en Panamarenko. Tekenen en reke-
nen, Ludion, Gent, 2003.

De oorspronkelijke uitvergroting had de bedoeling de letters leesbaar te 
maken voor Panamarenko, maar hing ongetwijfeld ook samen met zijn zin 
voor het grandioze én zijn voorliefde voor films. Zo kwam ik op het idee 
een film te maken in boekvorm of het boek op te vatten als een film, met 
beelden die even groot waren als het scherm van een toentertijds gewoon 
televisietoestel.

e. Het lettertype

Ik vroeg Panamarenko een lettertype voor te stellen. Zelf vond hij schreef-
loze letters leesbaarder dan letters met schreef (grafische vormgevers zijn 
het daar niet mee eens), maar hij gaf toch de voorkeur aan de letter van het 
tijdschrift Scientific American. Omdat die letter niet verkrijgbaar was voor 
commerciële doeleinden, stelde de drukker het lettertype Lucida voor, dat 
er sterk op leek.

f. Structuur van het boek

Het boek bestaat uit vier delen:

I. The Inside
II. The Outside
III. The Inside Outside (The Visible Experience)
IV. The Outside Inside (The Show)

kunnen zeggen, was de Berlijn-Otterlo-Brussel-catalogus op A4-formaat 
gedrukt, zodat Panamarenko hem met zijn kleurenfotokopieermachine 
makkelijk had kunnen uitvergroten tot A3-formaat. Toen ik eind 1990 
een aanvang maakte met de vormgeving van de oeuvrecatalogus die twee 
jaar later zou worden uitgegeven door Isy Brachot, gebruikte ik het grafi-
sche ontwerp van deze uitvergrote versie als uitgangspunt. Ik behield het 
formaat en het flexibele stramien met drie kolommen (die minstens drie 
mogelijke breedtes van foto’s mogelijk maken). Daarnaast gebruikte ik als 
uitgangspunt de volledig zachtgeel gekleurde pagina’s van het Marzona-
boekje en de pagina’s 42 en 43 van de Friedrichshafencatalogus.

Het duurde twee jaar vooraleer ik mensen vond die het boek wilden finan-
cieren. In tussentijd stuurde ik enquêtes naar verzamelaars en instellingen 
die ooit iets met Panamarenko’s werk te maken hadden gehad. Ik werkte 
samen met Panamarenko aan verschillende sculpturen, ik interviewde hem, 
ik maakte duizenden foto’s, ik filmde hem, ik publiceerde tal van teksten 
die geschreven werden vanuit verschillende invalshoeken, ik verzorgde gra-
fische bijdragen voor catalogi van groepstentoonstellingen en ik bezocht 
meer dan honderd verzamelaars en twintig instellingen om Panamarenko’s 
werk te fotograferen. Voortdurend legde ik Panamarenko mijn maaksels en 
bevindingen voor, benieuwd naar zijn reacties. Langzaam kwam ik dichter 
bij zijn manier van kijken naar de dingen.

c. Technische beschrijving van het boek

Formaat: A3: 420 x 297 mm (staand)
Pagina’s: 288
Papier: Arjomari mat 200 g/m2
Lettertype: Lucida
Druktechniek: Kleuren-offset (4 kleuren, 7 pms-kleuren waaronder extra 
zwart, vernis)
500 afbeeldingen in kleur, 80 in zwart-wit
Hardcover met linnen band, stofomslag
Talen: Engels, Nederlands en Frans
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38 bijkomende, grote beelden die in Deel I details tonen van topstukken 
als Krokodillen, Archaeopterix en Umbilly I, zonder verklarend of duidend 
onderschrift. Daarom heette dit gedeelte ook ‘The inside’: het essay peilde 
naar de intenties of de visie van de kunstenaar, en de beelden boden een 
intieme, niet-verklaarde blik op de binnenkant van sommige werken.

De bedoeling was de lezer, net zoals ik dat met NOUS had geprobeerd, in 
de materie te lokken zonder dat bijkomende onderschriften dit konden 
beletten. Verder voelde ik mij in deze strategie gesteund door het feit dat 
Panamarenko zijn dieren geen namen gaf. Ik denk dat hij het gevoel had 
dat die namen hem afschermden van de dieren. (Er zijn wel uitzonderin-
gen: zijn honden heten Bobby en zijn nachtegaal heette Coco.) Zoals ik 
schreef in het essay Een blinde in gesprek met Boris Karloff,29 zag ik dit als 
een beeld voor de open manier waarop Panamarenko de wereld tegemoet 
trad: niet gebonden door de disciplines van de wetenschap of de kunst. 
Bovendien maakte het ook duidelijk hoe hij een voltooid werk kon bekro-
nen met een nieuwe, magische naam als Umbilly, Polistes of Scotch Gambit. 
Als tweede object stonden deze namen als een schild naast het naamloze, 
weerloze voorwerp.

Deel II: The Outside (pagina’s 74–214)

Dit gedeelte bevat de eigenlijke oeuvrecatalogus, waarin 194 sculpturen, 
353 tekeningen en 57 multipels worden beschreven. De meeste van deze 
werken ben ik zelf gaan opmeten en fotograferen (met de technische bij-
stand van de fotograaf Francis Jacoby). 

De foto’s hebben de breedte van één, twee of drie kolommen of vullen de 
volledige breedte van een bladzijde. Hun formaat wordt bepaald door drie 
criteria: het belang van het kunstwerk voor Panamarenko, de grootte van 
het werk en de relatieve omvang van het werk ten opzichte van de andere 
afgebeelde werken op dezelfde dubbele pagina. Het belang van het werk 
voor de kunstenaar had te maken met de mate waarin hij zich met het 
werk of het onderliggende onderwerp had beziggehouden. Binnen elk on-
derwerp zijn er werken waarmee meer of minder geëxperimenteerd werd. 
Sommige werken waren een tijdlang echt speelgoed en zijn voortgevloeid 

29 Hans Theys, Chabaritch. Een blinde in gesprek 
met Boris Karloff. In: Liliane Dewachter (Ed.), 

Panamarenko, M HKA, Antwerpen, 1989,  
pp. 29–32.

Deel I: The Inside (pagina’s 1–73)

Dit gedeelte bestaat uit een essay waarin ik heb getracht Panamarenko’s kijk 
op de wereld en zijn werk uiteen te zetten vanuit verschillende gezichtspun-
ten. Thematisch hechtte ik het meest belang aan het thema van de Vorm, 
dat ik ontleende aan Witold Gombrowicz, en dat hierop neerkomt dat de 
vormen die we nodig hebben om onze waarneming te ordenen ons uitein-
delijk beletten de werkelijkheid in zijn potentiële volledigheid te vatten. 
Het mogelijk nieuwe zal ons ontgaan. Kunstenaars, dichters, wetenschap-
pers en sommige spirituele leiders slagen erin die verlammende vormen 
vroeger te doorbreken of naast zich neer te leggen dan hun tijdgenoten. 
Voor Panamarenko was dit idee verbonden met het ‘verbrede kunstbegrip’ 
van Joseph Beuys.

Het eerste deel van het boek werd geïllustreerd met 57 foto’s van het bou-
wen van de vliegende auto K2. The 7000-Meter-High Flying Jungle and 
Mountain Machine, die werd gebouwd in een garage aan de Zwitserse 
zijde van de Furka Pass en tentoongesteld werd tijdens de tentoonstelling  
‘Schwerer als Luft’ in Berlijn in 1991 en tijdens ‘Documenta IX’ in 1992. 
Deze 57 foto’s werden allemaal onderaan de bladzijden afgebeeld, zodat ze 
samen een onafgebroken visueel verhaal vertelden dat de drie verschillende 
taalversies van het essay onopgemerkt in elkaar liet overlopen. Ik vond dit 
een mooi alternatief voor het gangbare in kolommen naast elkaar drukken 
van de verschillende taalversies of het creëren van een dode afdeling in 
een boek waarin de vertalingen zich bevinden. Door de plaatsing van deze 
foto’s vond ik bijna het boek met ‘twee snelheden’ uit, dat ik pas in 2001 
zou ontwikkelen voor het boek over TOP Office. Het verschil bestaat erin 
dat ik hier nog geen onderschriften wilde plaatsen. Hetzelfde geldt voor 
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g. Bevindingen

Door het maken van dit boek ontdekte ik de uitzonderlijke samenhang 
van Panamarenko’s werk. Ik ontdekte dat het in zijn geheel een variatie 
vormde op enkele technische thema’s en belangstellingspunten zoals de 
evolutie van mankrachtvliegtuigen, pedalen, tandwielen, kettingen, elek-
trische batterijen, zonnecellen, servomotoren, uitlaatpijpen, rubber, har-
sen, lichte en sterke materialen, bijvoorbeeld kevlar, enzovoort. Het besef 
van deze eenheid bracht mij tot een grotere bewondering voor de verschei-
denheid van de verschillende werken.

Ik leerde ook zien welke werken belangrijker waren dan andere voor de 
kunstenaar zelf en binnen de evolutie van zijn werk. 

Bovenal raakte ik echter doordrongen van het belang van het begrip ‘erva-
ring’, door te begrijpen dat de meeste tuigen van Panamarenko niet defec-
tief waren omdat hij er niet in slaagde ze te laten werken, maar omdat hij 
telkens probeerde of iets niet op een ongebruikelijke manier zou kunnen 
werken en waarom niet. Op die manier leerde hij onafgebroken bij en ver-
zamelde hij een ontzaglijke ‘ervaring’ die niets te maken heeft met de zoge-
naamde kennis die de meeste mensen putten uit boeken of uit het toepas-
sen van bestaande formules (zoals duiken met een klassiek duikerspak).

Het maken van dit boek heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat als 
ik wilde blijven bestuderen hoe kunstwerken ontstonden, ik in de eerste 
plaats moest spreken en samenwerken met kunstenaars, én dat het maken 
van een boek een uitstekende vorm van samenwerking kan zijn om meer 
vertrouwd te raken met de visie van een kunstenaar.

6. Casus 2: Ann Veronica Janssens. The Gliding Gaze, 2003

a. Inleiding

Ik ontmoette Ann Veronica Janssens voor het eerst in 1991. Ze werd aan 
mij voorgesteld door Damien De Lepeleire. Sindsdien heb ik haar vaak 

uit moeizame experimenten, andere werken zijn een soort esthetische va-
rianten. Al deze informatie kan worden afgelezen uit het formaat van de 
afbeeldingen. Zoals ik elders in dit boek verklaar, heb ik daarbij één vergis-
sing gemaakt en zeven grote tekeningen een te prominente plaats bezorgd 
ten opzichte van belangrijke, kleinere tekeningen.

De oeuvrecatalogus was gebaseerd op de catalogus die gemaakt was door 
Lucius Grisebach en Jan Hoet in 1978 (waarin 66 werken beschreven wer-
den), op de informatie die ik vond in enkele kleinere catalogi en op mijn 
eigen ontmoetingen met vrijwel alle werken.

Deel III: The Inside Outside (pagina’s 215–261)

Dit deel van het boek bevat de tekst: Een bondig overzicht van enkele te-
rugkerende onderwerpen in Panamarenko’s werk, waarin ik de terugkerende 
thema’s belicht en hun verband met Panamarenko’s Theorie van de gesloten 
systemen, die heel belangrijk is en telkens terugkeert in andere gedaanten, 
bijvoorbeeld in Versnellers (1969), Atom and Manpower (1975), Umbilly I 
(1976) en Toy Model of Space (1991–1993). 

Dit deel van het boek bevat beelden van experimenten met werken als 
Atom and Manpower, Hazerug, Elbow, Prins Misjkin, The Portuguese Man 
of War enzovoort. Het is het meest filmische gedeelte van het boek.

Deel IV: The Outside Inside (pagina’s 262–275).

Dit deel bevat een volledige lijst van alle tentoonstellingen en een biblio-
grafie, waarbij Panamarenko op mijn verzoek door middel van sterretjes 
heeft aangeduid welke tentoonstellingen en teksten hij de beste vond.

Het deel wordt geïllustreerd met foto’s van tentoonstellingen, zodat we 
kunnen zien hoe Panamarenko zijn werken plaatst ten opzichte van elkaar 
en ten opzichte van de ruimte. Helaas waren er erg weinig zulke foto’s be-
schikbaar en kon ik ze zelf niet meer maken.
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ginnen wist ik dat Janssens niet hield van de catalogus die was gemaakt 
voor de 48ste Biënnale van Venetië in 1999, terwijl ik wel twee keer had 
getracht haar te helpen met dit boek, dat door een andere vormgever werd 
gemaakt. Alle beelden hadden op de vloer van haar atelier gelegen en twee 
keer had ik urenlang met haar geprobeerd er naar best vermogen een mooi 
boek mee te maken. Maar ook al was ik telkens tevreden met het resultaat 
(binnen de beperkingen van het aangeboden materiaal), zij bleef wanho-
pig, zonder dat ze mij kon duidelijk maken waarom. Toen ik het boek later 
bij haar wilde consulteren, stelde ik vast dat ze de kaft had overschilderd 
met witte latexverf en dat ze sommige pagina’s aan elkaar had gekleefd.30

Toen ik in 2003 van haar en Menno Meewis31 de opdracht kreeg een nieu-
we catalogus over haar werk te maken, probeerde ik eerst uit te vissen 
wat haar zo stoorde aan de Venetiëcatalogus, maar ik vroeg het niet meer 
aan haarzelf, maar aan de kunstenaar Michel François, die lang met haar 
getrouwd is geweest, haar werk heel goed kende en zelf al verschillende 
catalogi over zijn eigen werk had gemaakt in nauw overleg met vormgevers 
(waaronder ikzelf ). We zaten op een trein naar Münster. ‘Wat zou ze zo 
slecht vinden aan de Venetiëcatalogus?’ vroeg ik hem. Hij dacht minstens 
een kwartier na en antwoordde toen: ‘Elle dit qu’il y a trop de couleurs’. 
Zo kwam ik, na nog één of twee gesprekken met de kunstenares te weten 
wàt haar eigenlijk stoorde en waarom ze, eigenlijk, in haar eerste catalogus 
(M HKA, 1997) enkel zwart-witafbeeldingen had gereproduceerd op mat 
papier, iets wat mij tot dan onbegrijpelijk had toegeschenen, tenzij ze die 
beslissing had genomen om financiële redenen. Wel had ik haar toen aan-
geraden te werken met kleine beelden, omdat die mij vaak even efficiënt 
leken als grote beelden, wat ook was gebeurd, maar ik had niet begrepen 
waarom verschillende van deze beelden drie keer waren gebruikt, alsof de 
kunstenares er alles aan had gedaan zo weinig mogelijk te tonen.

d. Minimale beelden

Vanaf die dag heb ik acht maanden lang geprobeerd wekelijks pagina’s te 
maken die ik telkens ter beoordeling voorlegde aan Ann Veronica Janssens. 
Ik begreep dat wat haar aan de grote, gekleurde afbeeldingen ergerde, was 

de keren slechte catalogi van de postbus recht in 
de vuilnisemmer zien gooien. Janssens kon zich 
dat nog niet veroorloven.
31 De huidige conservator van het Middelheim-
museum.

30 Deze anekdote wijst erop dat kunstenaars 
catalogi nodig hebben: ze gebruiken die voort-
durend om zich bepaalde afmetingen, data of 
titels te herinneren of bepaalde opstellingen, 
kleuren of ruimtelijke condities voor de geest te 
kunnen halen. Panamarenko heb ik verschillen-

vergezeld tijdens het opbouwen van tentoonstellingen, waarvan ik er zelf 
verschillende heb georganiseerd. Soms hebben we samen tentoonstellin-
gen bezocht. Bijvoorbeeld de Manifesta-aflevering met de knikkerbaan en 
knikkermatras van Honoré ∂’0 en een geluidswerk van Orla Barry, waar ze 
mij dan op wees. Als we samen zijn, spreken we weinig. We drinken thee. 
Ik kijk rond. Soms vertel ik lange verhalen, die ze glimlachend aanhoort. 
Ze heeft een ontwapenende glimlach. Ik heb een tiental teksten over haar 
werk geschreven; een DVD, een film en honderden foto’s gemaakt, en drie 
boeken over haar werk vormgegeven.

b. Technische beschrijving van het boek

Formaat: 275 x 215 mm (staand)
Pagina’s: 240
Papier: Furioso mat, 150 g/m2
Lettertype: Gill Sans Light
Druktechniek: Kleuren-offset (4 kleuren + 2 pms-kleuren + vernis)
239 afbeeldingen
Softcover met flappen, gevernist
Talen: Engels, Nederlands en Frans

c. Uitgangspunt

Ik beschouw dit boek als het beste dat ik heb gemaakt. Het was erg moei-
lijk om te maken en het is naar mijn gevoel heel goed gelukt. Om te be-
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verleden. Algauw bleek dat ik de beelden erg klein kon maken, veel kleiner 
dan verwacht, zonder dat ze aan kracht inboetten. Daardoor, en door de 
beperking van het aantal beelden, natuurlijk, werd het mogelijk te werken 
met grote witte partijen, die overeenstemmen met Ann Veronica’s opvat-
tingen over een ideale ruimte. Het eerste wat ze deed nadat een partner 
hun gezamenlijke woning definitief had verlaten, was het verwijderen van 
de sierkappen van de radiatoren en een grote kroonluchter die in het mid-
den van de woonkamer hing. Later bracht ik dit in verband met een angst 
voor dingen en schaduwen die tot leven kunnen komen, of pogingen die 
schaduwen te temmen, zoals we ook zien bij Luc Tuymans, Elly Strik of 
Berlinde De Bruyckere, maar in 2003 ervoer ik deze opruimwoede in de 
eerste plaats als een fysieke en mentale noodzaak, die ik weerspiegeld wilde 
zien in het boek.

f. Lettertype 

Voor de typografie ontwikkelde ik het grijze tekstblokje met het lettertype 
Gill Sans Light dat mij nadien al veel diensten heeft bewezen. In de Mid-
delheimcatalogus gedraagt het zich echt als een grijze sluier, een onopval-
lend vlak, waarmee je een evenwicht op een pagina kan creëren zonder 
dat het beeld verdrongen of gestoord wordt. Het lange gedicht over licht 
dat zich in het midden van het boek bevindt, als een soort van rustpauze 
of sculpturale uitnodiging het boek anders te ervaren, liet ik drukken in 
een heel donkerblauw, dat mij zelf deed denken aan een binnenste buiten 
gekeerde nachtelijke hemel, waarover Oliver Sacks, na het gebruik van een 
genotmiddel, eens opmerkte dat hij begreep, waarom Joyce de hemel had 
vergeleken met grote, blauwe vruchten die aan een ragfijn, verguld tak-
kenstelsel hingen.

g. Formaat

Voor het formaat kozen we de afmetingen van een boek dat Richard Venlet 
pas had gemaakt en waarvan Ann Veronica de afmetingen prachtig vond. 
We wilden een soort tweelingboek maken.

dat ze de sculpturale voorstellen op een verstijfde manier leken te verte-
genwoordigen en zelfs bijna vervangen, als een soort iconen. Daardoor 
ontstond exact het tegenovergestelde effect dat ze eigenlijk zocht: dat haar 
sculpturale voorstellen, als een soort uitnodigende drempel tussen de toe-
schouwer en de werkelijkheid, nieuwe waarnemingen zouden mogelijk 
maken. De rijkdom van haar werk bestond in de uitnodiging naar dingen 
te kijken in een als traag ervaren tijdsverloop, waardoor hun aanwezigheid 
langzaam zichtbaar werd of ging veranderen. Haar befaamde mistsculptu-
ren, bijvoorbeeld in Bern, nodigden de mensen niet alleen uit een museum 
anders te ervaren, maar ook de aanwezigheid van andere personen, het 
binnenvallende licht, de mogelijkheid kleur te ervaren zonder drager en 
de mogelijkheid kleuren heel langzaam te zien overgaan in andere kleu-
ren, met allerlei mengvormen tot gevolg. De verschillende kleuren waren 
afkomstig van kleurfilters die op de hoge ruiten van het museum gekleefd 
waren, en hingen af van het sterker en zwakker wordende daglicht. Wie 
foto’s ziet van zo’n installatie, ook al zijn er dat verschillende, kan zich 
niet alleen de fysieke ervaring of de kleurenrijkdom moeilijk voorstellen, 
maar mist ook de omstandigheid dat de bezoeker wordt uitgenodigd om 
aan dit experiment deel te nemen. Niet alleen was er een inkomhal zonder 
gekleurde mist, er waren ook twee verschillende ingangen, waarachter zich 
verschillend gekleurde ruimtes bevonden, die uiteindelijk wel met elkaar 
verbonden waren (en voor de kleurovergangen zorgden), maar je toch een 
keuze boden. Hetzelfde zou ik kunnen vertellen over vrijwel al haar sculp-
turale voorstellen.

e. Zoveel mogelijk witruimte

Zoekend naar een oplossing, kwam ik op het idee te trachten een boek te 
maken waarin de afbeeldingen zo klein mogelijk zouden zijn zonder dat ze 
onleesbaar werden. De bedoeling was dat ze, met behulp van onderschrif-
ten, de lezer zouden helpen zich een voorstelling te maken van het sculptu-
rale voorstel, zonder dat ze de afbeelding zouden gaan verzelfstandigen en 
onbewust als enige voorstelling van een situatie zouden gaan beschouwen. 
Op die manier zou het boek zelf ook werken als een reeks voorstellen in 
plaats van als een soort definitieve blik op een aantal voorvallen uit het 
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l. Inhoudsopgave

De inhoudsopgave bevindt zich op de achterzijde van het boek, zodat de 
eventuele koper meteen een overzicht krijgt van wat het boek bevat, maar 
vooral opdat de frequente gebruiker van het boek niet elke keer naar deze 
inhoudsopgave moet gaan zoeken.

m. Documenten

Als derde element op zestig bladzijden (het gaat natuurlijk om een stra-
mien waarvan je zo nodig afwijkt) besloot ik telkens één van zestig docu-
menten uit het archief van Ann Veronica af te drukken op klein formaat, 
zodat iemand met scherpe ogen het nog net kon lezen en mensen die echt 
een wetenschappelijke of kunsthistorische belangstelling hadden voor haar 
werk, met een vergrootglas (of door het boek te vergroten, zoals Panama-
renko had gedaan) op een grote hoeveelheid informatie zouden stuiten 
over de aard, de kostprijs en de leveranciers van sommige materialen, en de 
manier waarop de kunstenares communiceert met leveranciers en andere 
mensen. Al deze documenten hadden betrekking op de voorbereiding van 
één belangrijke tentoonstelling (Nationalgalerie, Berlijn, 2001), zodat ze 
bovendien een samenhangend verhaal vormden.

n. Teksten

Behalve deze documenten (faxen, brieven, bestelbonnen, facturen enzo-
voort) bevatte het boek vier soorten teksten: een essay over het werk, een 
gedicht van de dichter-wetenschapper Alexandre Wajnberg, een interview 
met een twintigtal kunstenaars over één sculptuur van Ann Veronica Jans-
sens en een lijst van de tentoongestelde werken van alle tentoonstellingen 
die aan bod komen in de catalogus.

Her interview met de twintig kunstenaars werd gemaakt op de dag dat de 
eerste mistsculptuur van Janssens werd getoond in het M HKA (1997). De 
verscheidenheid van de antwoorden toont hoe één sculptuur aanleiding 

h. Kaft

De kaft is met opzet een softcover, gedrukt op hetzelfde papier als het bin-
nenwerk, omdat we zochten naar het soepele, neutrale en objectachtige 
effect van een stapeltje papier.

i. Ritme

Het boek wordt in tweeën gedeeld door het lange gedicht over het licht. 
Verder volgt het de cadans van enkele elkaar opvolgende tentoonstellingen. 
De beelden zijn chronologisch geplaatst. De teksten in de verschillende ta-
len volgen elkaar op een onopvallende manier op, los van de opeenvolging 
van de beelden. De meeste beelden zijn klein, maar af en toe duikt een 
groot beeld op, waneer dit een functie heeft, bijvoorbeeld bij een afbeel-
ding van een plan waarop alle interventies in Utrecht staan afgebeeld, zelfs 
met kleine afbeeldingen. Dit bijna onverwachtse opduiken van de grote 
beelden draagt bij tot de ritmering van het boek.

j. Speciale effecten

Het boek bevat verschillende pogingen optische illusies mogelijk te maken. 
Het moeilijkste was het drukken van een vlak waarin niet-gedrukte letters 
werden uitgespaard. Door een optisch effect (het vormen van nabeelden), 
zouden deze letters paars opgloeien. De drukker had niet de juiste kleur 
besteld en had gemeend ter plekke een fluorescerend PMS-kleurtje te kun-
nen mengen, waardoor het effect veel te zwak is.

k. Onderschriften

Alle beelden zijn voorzien van verklarende onderschriften, zodat het boek 
‘op twee snelheden’ gelezen kan worden.
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nica, vertelt ons iets over haar visie. De interviews met andere kunstenaars 
en het essay vertellen iets over mogelijke projecties van de toeschouwers. 
Wat hier misschien ontbreekt, is een interview, maar Ann Veronica wordt 
niet graag geïnterviewd. Daarom citeer ik in mijn essay losse uitspraken, 
die je desgewenst zou kunnen samenvoegen tot een soort monoloog. Eén 
recensent plukte er allicht een van de belangrijkste uitspraken uit, waarin 
Janssens zegt dat het belangrijkste voor haar de manier is waarop een per-
soon de werkelijkheid kan ervaren en dat ze die ervaring tot het uiterste 
tracht door te duwen.32

o. Concept

Als allerlaatste bestanddeel zou ik iets willen zeggen over het concept van 
dit boek. Hoewel het is voortgekomen uit François’ opmerking dat de 
Venetiëcatalogus te veel kleur bevatte, is het gaandeweg natuurlijk verrijkt 
door de keuze van het soort teksten, de beslissing mij te concentreren op 
enkele belangrijke tentoonstellingen, de chronologie van de beelden enzo-
voort. Ik denk niet dat het mogelijk is een boekconcept volledig vooraf te 
bedenken.

Het belangrijkste verschil met de oeuvrecatalogus over het werk van Pana-
marenko berust erin dat dit boek ervaringen wil mogelijk maken voor de 
lezer of toeschouwer, terwijl het eerste boek een blik wilde bieden op de 
ervaringen van de kunstenaar.

p. Gelukt

Ik beschouw dit boek als het best gelukte van alle boeken die ik heb ge-
maakt, omdat het een krachttoer was een beeld te bieden van zo’n uitge-
breid, gevarieerd en gevoelig werk in een boek dat zoveel witruimte laat 
en zo’n kleine afbeeldingen toont. Nu je het boek doorbladert, lijkt dit 
helemaal niet meer zo bijzonder, maar hierin berust juist het welslagen van 
de hele onderneming.

32 ‘Hans Theys credits her work with the power 
of “enticing us away from our blind way of 
looking at things”. Her best pieces do just that 
by drawing attention to aspects of the environ-
ment and of ourselves that most people tend 
not to notice or ignore. “Nothing is more beau-

tiful than a person’s own perception,” says Jans-
sens. “I try to push this to its limits.”’ Sarah 
McFadden, Ann Veronica Janssens. Middelheim 
Museum Antwerp. In: The Bulletin, 25 septem-
ber 2003, p. 28.

kan geven tot tal van beelden, anekdotes, verhalen en gedachten. Sommige 
mensen dachten aan mist, Londen, havens, boten en films, anderen dach-
ten aan rook, het parfum van Duchamp en le vide van Yves Klein. 

Het gedicht beschrijft licht. Het vertelt wat licht is, waar het vandaan 
komt, hoe lang het reist vooraleer het ons bereikt, waarom de hemel er 
blauw uitziet enzovoort.

De lijst van tentoongestelde werken vormt vandaag een handig werkin-
strument voor de kunstenaar, de galeriehouder en de verzamelaar. Later 
zal de kunsthistoricus die een oeuvrecatalogus wenst te maken er veel aan 
hebben. De eerste bedoeling ervan is echter zo objectief mogelijke infor-
matie te geven over de gebruikte materialen en technieken. Dat je uit zulke 
lijsten ook kan opmaken welke werken belangrijk zijn voor een kunstenaar 
is ook belangrijk. In een catalogus over Janssens’ werk die ik in 2007 heb 
gemaakt voor het Museum Morsbroich in Leverkusen, heb ik deze lijsten 
vervolledigd met alle lijsten van tentoongestelde werken van tentoonstel-
lingen waar Janssens meer dan één werk had getoond. Dit was nog mo-
gelijk, omdat ze dit vóór 1999 nooit heeft gedaan. Ze begon ermee in 
Utrecht en in het Herman Teirlinckhuis voor Small Stuff I.

Het essay tracht een beeld op te roepen van de manier waarop ik Janssens’ 
oeuvre ervaar. Het besteedt ook bijzondere aanacht aan de werken Aqua-
rium en Bain de lumière die voor haar belangrijker zijn dan andere werken 
en het tracht te verklaren waarom.

Samen trachten deze vier teksten een geheel te vormen. De lijsten van ten-
toongestelde werken en de documenten leveren informatie over de textuur 
van de werken. Het gedicht, geschreven door een vriend van Ann Vero-
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Ann Veronica Janssens, Aérogel



In dit boek heb ik getracht het werk van 
Ann Veronica Janssens zodanig af te beel-
den dat de afgedrukte foto’s zich niet 
gingen gedragen als iconen, die zouden 
beletten te begrijpen of aan te voelen dat 
Ann Veronica Janssens open sculpturale 

voorstellen formuleert die een zo rijk mo-
gelijke ervaring binnen het bereik van de 
toeschouwer willen brengen. Te iconisch 
werkende afbeeldingen zouden die open 
ervaring bemoeilijken of onmogelijk ma-
ken. 

130



132

Op de vorige pagina’s (130–131) ziet u 
opnamen in een theatrale installatie met 
gekleurde mist die Janssens in 2000 cre-
eerde voor de choreograaf Pierre Droulers. 
Op deze pagina’s ziet u hoe de installatie 
eruitzag vanuit de zaal. Het publiek kwam 
binnen via de artiesteningang en belandde 
op de scène. De eerste mistsculptuur van 
Janssens dateerde van 1997. Allang was ze 
op zoek naar een manier om mist te kleu-

ren als een zonsondergang, tot ze tijdens 
een vlucht van Israël naar Europa begreep 
dat ze een zonsondergang horizontaal 
kon weergeven met theaterlampen. Het 
ogenblik waarop ze dit begreep ziet u op 
de volgende pagina’s (134–135). De daar 
afgebeelde contactafdrukken werden voor 
het eerst tentoongesteld tijdens ‘Small 
Stuff II’ in 2000.



134

De verklaring voor deze afbeelding 
bevindt zich op pagina 132.
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Als derde element op zestig bladzijden (het 
gaat natuurlijk om een stramien waarvan 
je zo nodig afwijkt) besloot ik telkens één 
van zestig documenten uit het archief van 
Ann Veronica af te drukken op klein for-
maat, zodat iemand met scherpe ogen het 
nog net kon lezen en mensen die echt een 
wetenschappelijke of kunsthistorische be-
langstelling hadden voor haar werk, met 
een vergrootglas (of door het boek te ver-
groten, zoals Panamarenko had gedaan) op 

een grote hoeveelheid informatie zouden 
stuiten over de aard, de kostprijs en de le-
veranciers van sommige materialen, en de 
manier waarop de kunstenares communi-
ceert met leveranciers en andere mensen. 
Vrijwel alle deze documenten hadden be-
trekking op de voorbereiding van één be-
langrijke tentoonstelling (Nationalgalerie, 
Berlijn, 2001), zodat ze bovendien een sa-
menhangend verhaal vormden.
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‘Light Games’ (2001). De Neue Natio-
nalgalerie in Berlijn werd leeg gemaakt 
om het binnenvallende zonlicht te tonen. 
Binnen kon je fietsen en met spiegels 

rondwandelen. Er was ook een Aquarium 
te zien en een affiche die je uitnodigde op 
je oogbollen te drukken om fosfenen te 
zien.
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Voorbeeld van een integratie van een werk 
in het boek. Wie naar de groene schijf 
kijkt, kan in zijn perifeer gezichtsveld 
een schijf met een complementaire kleur 
ontwaren. Janssens kan deze complemen-

taire schijven los maken van het origineel 
en laten bewegen. Ook met verschillende 
tegelijk, als er verschillende schijven op 
een muur aangebracht worden.
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Eigen reconstructie van de film Scrub: 
een snelle opeenvolging van beelden die 
uit verschillend gekleurde rechthoeken 
bestaan.
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 From:  harald.szeemann@bluewin.ch 
 Subject:  Belgique Visionnaire
 Date:  Wed 13 Oct 2004 18:58:02 CEST
 To:  hans.theys@skynet.be

Dear Hans Theys,
Wherever I go I meet Hans Theys-books and publications. Chapeau. As 
you know I’m preparing “Visionary Belgium” for February 2005 and I 
think this would be an occasion to make a book together on the topic. 
What do you think? Ann Flas comes here to work with me on the exhibi-
tion this weekend and we will discuss about it. Thank you for your books 
and for having contacted me. Best wishes, Harald Szeemann
 
HARALD SZEEMANN
CH - 6652 TEGNA
Tel. 0041 91 7532337
Fax 0041 91 7531219
 

---
 Outgoing mail is certified Virus Free.
 Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
 Version: 6.0.775 / Virus Database: 522 - Release Date: 08.10.200
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Wel is het zo dat Andy Warhol een mooi kinderboekje heeft gemaakt, 
dat Bob Dylan een boek over de belangrijkste creatieve momenten in zijn 
leven als muzikant heeft geschreven35, dat Broodthaers een aantal wonder-
mooie kunstenaarspublicaties heeft gemaakt, en dat Ann Veronica Jans-
sens en Michel François voor de Fondation pour l’Architecture à Bruxelles 
een leporellovormige publicatie hebben gemaakt die uitsluitend foto’s van 
huisjes bevat die Marokkaanse duikers met aangespoeld materiaal hebben 
opgetrokken.36 Panamarenko maakte het kleine blauwe boekje37, Joëlle Tu-
erlinckx creëerde boeken die radicale voortzettingen waren van haar oeuvre 
enzovoort. 

De boeken die ik heb gemaakt, konden nooit dezelfde vrijheid hebben, 
omdat ze vrijwel altijd in opdracht tot stand kwamen. Meestal betekende 
dit dat ik wel mocht schrijven of beelden tonen over één oeuvre, maar op 
verzet stuitte als ik verbanden met andere oeuvres wilde tonen. Zelfs als ik 
vrij was wat de tekst betrof, bleven er altijd beperkingen op vormelijk vlak. 
Ik heb tal van beeldende boeken bedacht die ik wegens tijdgebrek of geld-
gebrek (wat hetzelfde is) niet heb kunnen maken. Allicht is dit het gevolg 
van het feit dat ik van bij de aanvang het verlangen had boeken te maken 
die de werken zouden dienen. Vanzelf ontstaat dan een soort beperking die 
je nooit kan overtreffen. Het verschil met kunstenaarsboeken is dat kun-
stenaars slechts hoeven te zijn of te handelen om hun oeuvre verder vorm 
te geven. Elke eindige reeks van beelden of woorden kan diezelfde reeks 
volledig uitdrukken. Als ‘kunstenaar’ heb ik zelf een paar van die boekjes 
gemaakt, maar die zijn irrelevant in deze context.38

In 2011 publiceerde Johan Pas een boek over een aantal kunstenaarsboe-
ken.39 Het concept van een van deze boekjes is van mij. Dat maakt mij 
trots, maar het wijst ook op de onmogelijkheid echte scheidslijnen te trek-
ken.

Zoals in het hoofdstuk over de oeuvrecatalogus van Panamarenko wordt 
uiteengezet, heb ik veel gekeken naar de boeken die door hem werden 
vormgegeven om te begrijpen hoe een nieuw boek er zou kunnen uitzien. 
Ik zocht naar pagina’s die ik bijzonder vond en vroeg mij af waarom ik 
ze bijzonder vond en hoe ik meer pagina’s kon maken die eenzelfde sfeer 
uitstraalden.

33 John Berger, Ways of Seeing, British Broadcast-
ing Corporation and Penguin Books, 1974.
34 Damien De Lepeleire: ‘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-witreproducties 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-witafbeeldingen 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.’ Hans Theys, Damien De Lepeleire. Een 
diamantslijper met gevoel voor humor. In: Hans 
Theys, Flower Power. Kunst in België na 2015, 
Tornado Editions, Brussel, 2008, p. 157. 

35 Bob Dylan, Chronicles: Volume 1, Simon & 
Schuster, 2003. 
36 Ann Veronica Janssens, Michel François, Ma-
roc, Fondation pour l’Architecture à Bruxelles, 
1993.
37 Panamarenko, The Mechanisms of Gravity etc., 
Marzona, Bielefeld, 1975.
38 Mijn lievelingsboekjes zijn een reflectie over 
het werk van Broodthaers aan de hand van en-
kele fragmenten uit schilderijen van David Te-
niers; een paar tot repen versneden boeken en 
een boekje waarin ik alle dansante en klankvolle 
passages uit Tsjechows Kersentuin heb verza-
meld als reflectie over de onzinnige vraag of de 
dans een abstracte kunst zou zijn en het theater 
een concrete, zoals ik een critica op de radio 
had horen beweren in verband met een subliem 
theaterstuk van Bert Van Gorp.
39 Johan Pas, Multiple / Readings. 51 kunste-
naarsboeken. 1959-2009, MER, Gent en ASA, 
Brussel, 2011.

7. Besluit en situering van mezelf als boekenmaker

Ik weet niet of er ooit een helder onderscheid heeft bestaan tussen boeken 
die door kunstenaars werden gemaakt en boeken die door anderen werden 
gemaakt, bijvoorbeeld critici, academici, drukkers of uitgevers. Er bestaan 
voorbeelden als John Bergers boek Ways of Seeing, dat heel beeldend is 
opgevat33. Er is ook het befaamde voorbeeld van Aby Warburg, die getracht 
zou hebben een kunstgeschiedenis samen te stellen die voornamelijk uit 
beelden bestond. (Het meest verkochte boek over kunst, The Story of Art 
werd geschreven door Ernst Gombrich, die jarenlang aan het hoofd stond 
van het Warburginstituut.) Zoals ik leerde van mijn vriend, de schilder en 
bibliofiel Damien De Lepeleire, werkten beroemde kunstenaars vroeger 
ook vaak samen met de critici die boekjes over hen schreven.34
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tot een samenwerking die zichzelf voedt, versterkt, radicaliseert, precie-
zer maakt en verfijnt. Als daarbij ook de magie bewaard blijft, omdat je 
bepaalde inzichten niet prijsgeeft, kunnen vormgeving en tekst een werk 
dienen, denk ik. Je zoekt, je maakt, je probeert dingen uit, je legt ze voor 
aan de kunstenaars, je luistert en kijkt naar hun reacties: zo organiseer je 
iets wat ik helaas met Engelse woorden moet beschrijven, omdat ik er geen 
Nederlandse term voor vind: een feed back circle, een zichzelf voedende 
kringloop, een open samenwerking die zichzelf voortdurend bijstelt.

40 Jan Braet, Gratis eeuwige cinema. In: Knack, 
21 april 1999, p. 96.

Verder denk ik niet dat er een fundamenteel onderscheid bestaat tussen de 
boeken die ik heb geschreven en vormgegeven over het werk van heden-
daagse kunstenaars, en de boeken die anderen hebben gemaakt. Het voor-
naamste verschil berust erin dat ik mij heb beziggehouden met zowel de 
tekstuele als de beeldende aspecten, wat nogal uitzonderlijk is, waardoor er 
misschien een grotere interactie ontstond tussen beide benaderingen en ik 
misschien andere dingen heb geleerd door deze boeken te maken.

‘Als eigenlijk niet meer verhoopte toegift laat het kijk- en leesboekje van 
Hans Theys de wereld van Guy Rombouts en Monica Droste dan toch 
in al haar meanders, fluctuaties en slingeringen opengaan,’ schreef Jan 
Braet in 1999. ‘Als vormgever en als schrijver is Theys bedacht op helder-
heid, waarachtigheid en gevoel voor context. Dat hij, in opdracht van het 
M HKA, helemaal vorm en inhoud van Cowboys, cirkusartiesten en andere 
buitenaardse wezens… kon bepalen, is een zeldzaam voorrecht. Het is de 
eerste sleutel tot zijn welslagen. Een tweede is de menselijke benadering. 
(…) In de vorm van een open vraaggesprek met de kunstenaars in hun ate-
lier, krijgen hun leven en werk de schone eenheid die echte kunst eigen is. 
Hun weg leidt niet zozeer van het ene theoretische inzicht naar het andere. 
Hij is minstens evengoed bepaald door toevalligheden, bizarre details en 
plotse invallen.’40 

Wat ik mooi vind aan deze beschrijving van mijn werk als vormgever en 
auteur is dat het verband tussen beide benaderingen voelbaar wordt. Zo-
wel de vormgeving als de tekst staan ten dienste van een beter begrip of 
een beter aanvoelen van het werk. Niet alleen voor de lezers, maar ook 
voor mezelf. Ik ga de dingen beter aanvoelen door het boek te maken. Als 
je daar verschillende maanden aan kan wijden, zoals is gebeurd met het 
boekje over Rombouts en Droste, en je een gesprek verschillende keren 
kan herlezen met de kunstenaar in kwestie, lijkt het soms alsof je dichter 
komt bij zijn of haar visie of manier van handelen en zijn. Je komt eigenlijk 
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 Paul Hendrikse, Cameo, ‘One by One’, Herman Teirlinckhuis Beersel, 2004–2005.
Paul Hendrikse en Cyriel Engels plaatsen de camera voor het filmen 

van het huis van de overbuur gedurende de tweede vernissage.
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Ann Veronica Janssens, Wiels, Brussel, 2009
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Hoofdstuk 3

Het maken van tentoonstellingen

1. Inleiding

a. Historiek, achtergrond

Mijn vroegste ervaring met het opbouwen van tentoonstellingen dateert 
uit de vroege jaren tachtig, toen ik betrokken was bij twee of drie 
tentoonstellingen van De Belgische erecode, een zichzelf als transavant-
gardistisch omschrijvende groep van drie kunstenaars: Julius Peeters, 
Christian Van Haesendonck en Guy Van den Heule. Vanaf 1988 
begonnen kunstenaars mij steeds vaker te vragen bijdragen te leveren aan 
hun tentoonstellingen. Soms droeg ik iets bij in de vorm van inleidingen 
of begeleidende teksten, soms door het leveren van een artistieke bijdrage 
(foto’s, films, gedichten), soms door te helpen bij de opbouw. Zo droeg 
ik bij aan de opbouw van solotentoonstellingen van Panamarenko, Bernd 
Lohaus, Luc Deleu & TOP Office, Walter Swennen, Ann Veronica 
Janssens, Michel François, Joëlle Tuerlinckx, Angel Vergara, Damien De 
Lepeleire, Nadia Naveau, Dimitri Vangrunderbeek, Wilchard, Johan De 
Wilde, Tamara Van San, Guy Rombouts en vele anderen.

In 1989 leidde Panamarenko mij rond in het M HKA tijdens de opbouw 
van zijn overzichtstentoonstelling in dat museum. Drie jaar later, in 1992, 
verzorgden we elk de helft van de opbouw van een overzichtstentoonstelling 
in het Bunkamuramuseum in Tokyo. We bezochten ook vier andere grote 
musea in Japan om deze reizende tentoonstelling voor te bereiden. Die 
Japanse ervaring beschouw ik als mijn meesterproef in het opbouwen 
van tentoonstellingen. Twee weken lang liet Panamarenko mij autonoom 
werken. Af en toe keek ik naar hem en knikte hij dat het goed was. Voor 
deze tentoonstelling werden vijftig werken overgebracht naar Japan, maar 
slechts een dertigtal werd getoond. Het opbouwen van de tentoonstelling 
bestond dus voor een groot deel in het selecteren van de werken. Dat 
gebeurde geleidelijk, puzzelend, zoekend naar praktische, ruimtelijke, 

Ann Veronica Janssens’ werk Aquarium preparerend tijdens de opening van 
‘Small Stuff New York’, Nicole Klagsbrun Gallery, 1999
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geïllustreerd moest worden door de werken. (Tenzij één keer, in Den 
Haag, maar dan ging het om een vormelijk thema: de manier waarop 
beelden opdoemen uit vormen of de manier waarop kunstenaars die 
beelden proberen te beheersen.) Gepoogd werd tentoonstellingen te 
maken waar de toeschouwers zich welkom voelden en waar de werken 
op een voor mij correcte manier behandeld werden, rekening houdend 
met de aard van het kunstwerk, het streven van de kunstenaar, de aard 
van de ruimte (architecturaal, maar ook historisch, artistiek en sociaal), 
de financiële mogelijkheden én het werk van de andere deelnemende 
kunstenaars. Daarbij werd zoveel mogelijk gestreefd naar helderheid. Elke 
tentoonstelling werd voorzien van een wandelgids, die de toeschouwer een 
beetje wegwijs maakte. Waar mogelijk werden naast de werken artefacten 
tentoongesteld die ervoor zorgden dat de werken inzichtelijker werden. 
Niet alleen boeken, ook facturen, schetsen, maquettes en andere zaken die 
het werk toegankelijker konden maken. Trouw aan het principe van het 
tijdschrift NOUS (waarin de beelden niet vergezeld gingen van de namen 
van de kunstenaars)1, werden nooit naamplaatjes voorzien. Zelfs niet in 
het S.M.A.K. Ook daar werden de werken genummerd. Aan de hand van 
een wandelgids en een genummerde lijst van de tentoongestelde werken, 
konden de mensen, zonodig, te weten komen wie een werk had gemaakt, 
wanneer, met welk materiaal, hoe het werk heette enzovoort.

De samenwerking met de kunstenaars is vaak jaren voordien al begonnen. 
Soms vormt de tentoonstelling een aanleiding voor een eerste samenwerking. 
De samenwerking bestaat erin samen de tentoongestelde werken uit te 
kiezen en ze op te stellen op een manier die de kunstenaar en mezelf 
tevreden stemt. Nooit heeft dit geleid tot onopgeloste misverstanden. Het 
opstellen van een tentoonstelling lijkt een objectief gebeuren te zijn. Wel 
is het zo dat zowel de kunstenaar als de curator soms mogelijkheden zien 
die pas na enkele testen helder worden voor de ander. Zo heb ik tijdens 
de opstelling van ‘Xanadu’ zowel Dirk Braeckman als David Claerbout 
bewogen tot het creëren van nieuwe werken en opstellingen. Braeckman 
heb ik ervan overtuigd zijn werken hoger op te hangen dan gebruikelijk. 
Voor zijn solotentoonsteling in Museum M in Leuven, anderhalf jaar 
later, heeft hij dezelfde hoogte gebruikt. Het vliegtuig Bernouilli van 
Panamarenko werd in samenwerking met de kunstenaar opgehangen 

1 Zie eerder in dit boek. Het oorspronkelijke 
idee van NOUS, aangedragen door Damien De 
Lepeleire, bestond erin dat het blad kunstenaars 
de mogelijkheid zou bieden beelden te tonen 
die ze anders niet kunnen tonen, bijvoorbeeld 
omdat ze niet echt deel uitmaken van hun werk 
(of omdat het documenten zijn, of foto’s waar 
ze van houden enzovoort). Om dit idee van 
generositeit te versterken, werden de bijdragen 

niet gesigneerd. De namen van de deelnemende 
kunstenaars kwamen alleen voor op de ach-
terkaft. De opbouw van ‘Small Stuff I’ (waarbij 
werken en documenten naast elkaar werden ge-
toond, zij het duidelijk van elkaar onderschei-
den in de begeleidende tekst) is voortgekomen 
uit het opzet van dit tijdschrift. Mijn bijdrage 
aan het Broodthaerskabinet in het S.M.A.K. 
(zie verder in dit hoofdstuk) eveneens.

didactische en poëtische oplossingen. Sommige werken werden thematisch 
gerangschikt, andere chronologisch, nog andere hadden hun plaats te 
danken aan de ruimte, de beweging van de toeschouwers, en de ruimtelijke 
of kleurmatige verhoudingen tussen de verschillende werken.

Na deze ervaring bouwde ik ook enkele kleinere tentoonstellingen 
op voor Panamarenko, onder meer in het Museum van Elsene, en een 
solotentoonstelling in de Ronald Feldman Gallery in New York.

In 1999 organiseerde ik voor het eerst een groepstentoonstelling als 
curator in het Herman Teirlinckhuis in Beersel: ‘Small Stuff’. Sindsdien 
organiseerde ik diverse groepstentoonstellingen, waaronder ‘Small Stuff’ in 
de Nicole Klagsbrun Gallery in New York, ‘One By One’ in het Herman 
Teirlinckhuis in Beersel, ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ 
in NICC Antwerpen, Lokaal 01, Breda en Galeria Klerkx in Milaan, 
‘Flesgeesten’ in Project Space 1646 in Den Haag en ‘Xanadu’ in het 
Gentse S.M.A.K. Voor deze tentoonstellingen werkte ik samen met een 
honderdvijftigtal verschillende kunstenaars.

b. Het creëren van een poëtische omgeving

Het doel van alle tentoonstellingen die ik heb samengesteld en in overleg 
met de kunstenaars heb opgebouwd, bestond erin hun werk zoveel 
mogelijk te dienen en dit te doen in een poëtische, open omgeving. 
De tentoonstellingen stonden nooit in het teken van een thema dat 
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Zoals hierboven vermeld bouwde ik mijn eerste grote tentoonstelling op in 
Tokyo, samen met Panamarenko. Het hoogste doel voor Panamarenko is het 
creëren van poëzie. Wat hij daarmee bedoelt, zou je kunnen aanwijzen in zijn 
werk en kan je duidelijk maken door het bouwen van een tentoonstelling. 
Het valt echter moeilijk te omschrijven. Wie toch een poging hiertoe zou 
ondernemen, kan wijzen op de vroege werken van Marcel Broodthaers en 
het werk van Joseph Beuys. Je kan ook verwijzen naar tentoonstellingen, 
maar dan moet de lezer die ook hebben gezien en hebben aangevoeld zoals 
de kunstenaars wilden. Mijn eerste kennismaking met het werk van Marcel 
Broodthaers gebeurde in een nummer van het tijdschrift +-0, waarin tal van 
actoren uit het kunstveld werden geïnterviewd over de tentoonstellingen 
van Marcel Broodthaers. Hieruit bleek hoe bijzonder de tentoonstellingen 
waren die door deze kunstenaars werden opgebouwd en hoe moeilijk het 
is dezelfde sfeer op te roepen. Lezend ben ik gestoten op een omschrijving 
van ‘het poëtische’ door de cineast Tarkovski, die de betekenis die door 
Panamarenko aan het woord wordt gehecht, het dichtst benadert: poëtisch 
is wat de incongruentie van de werkelijkheid herhaalt of oproept.2

Voor Panamarenko is er enkel poëzie mogelijk als kunstenaars onbevangen 
handelen, wars van wat Panamarenko ‘het protocol’ noemt: vastgelegde 
regels, normen en waarden die de wereld opdelen in verschillende 
gebieden met vastliggende grenzen en gedragsregels. Met ‘onbevangenheid’ 
bedoelt Panamarenko in de eerste plaats dat iemand zijn of haar denken 
niet mag laten beperken door de grenzen van ‘disciplines’, zoals het 
gangbare onderscheid tussen beeldende kunst en wetenschap (of techniek, 
technologie, mechanica, materiaalleer, politiek enzovoort). Praktische 
voorbeelden vond hij bij Beuys (met diens aandacht voor het spirituele, het 
politieke en het technische) en bij Broodthaers (met diens fascinatie voor 
literatuur), maar de broodnodige legitimatie vond hij bij Henry Miller, die 
op de eerste pagina’s van Tropic of Cancer schrijft: ‘Goddank hoef ik geen 
literatuur meer te bedrijven’. 

Waarin bestaat nu de poëtische kracht van een sculptuur van Panamarenko 
en, bij uitbreiding, van een tentoonstelling die door de kunstenaar zelf werd 
opgesteld? Zoals we elders zullen zien, valt het oeuvre van Panamarenko 

2 ‘Als ik over poëzie spreek,’ schrijft Tarkovski, 
‘beschouw ik haar niet als een genre. Poëzie is 
voor mij een wereldbeeld, een bijzondere ver-
houding tot de werkelijkheid. Poëzie wordt zo 
een filosofie die een mens zijn hele leven lang 
begeleidt. (…) Een dergelijke kunstenaar her-
kent de bijzondere poëtische structuur van het 

bestaan. Hij is in staat om de grenzen van de li-
neaire logica te overschrijden en de complexiteit 
van de waarheid van de ongrijpbare verbanden 
en verborgen verschijn selen van het leven over 
te brengen.’ Andrei Tarkovski, De Verzegelde 
Tijd, Historische Uitgeverij, Groningen, 2007, 
p. 21, vertaald door Arjen Uijterlinde.

aan de zoldering, zoals oorspronkelijk de bedoeling was enzovoort. Het 
voorbereiden van deze tentoonstelling duurde acht maanden, waarbij in 
een speciaal gecreëerde testruimte opstellingen werden uitgeprobeerd in 
samenwerking met de kunstenaars. In het geval van Raoul De Keyser werd 
een nieuwe opstelling gecreëerd, waarbij oude en nieuwe werken voor het 
eerst door elkaar gehangen werden. Die opstelling werd gefotografeerd en 
ter goedkeuring voorgelegd aan de kunstenaar.

Vaak ken ik bijzonder werk dat nog nooit eerder werd tentoongesteld, 
omdat het door de kunstenaar (nog) niet werd erkend als deel uitmakend 
van het officiële oeuvre of omdat het heel nieuw is. Zo toonde Ronald 
Ophuis tijdens ‘Small Stuff I’ polaroids van zijn vader in pyjama die hij had 
gebruikt om Auschwitz-gevangenen te portretteren, terwijl Christoph Fink 
kindertekeningen tentoonstelde. Joëlle Tuerlinckx toonde voor het eerst 
foto’s tijdens ‘Small Stuff II’. Ann Veronica Janssens, die nooit eerder foto’s 
had getoond (wel fotokopieën van foto’s in het M HKA) toonde tijdens 
diezelfde tentoonstelling een contactafdruk. Vaast Colson toonde tijdens 
‘One By One’ facturen, schetsen en maquettes van een grote taartsculptuur 
(U used to be part of something). Voor diezelfde tentoonstelling creëerde Ann 
Veronica Janssens voor het eerst een kabinet met proefopstellingen. Voor 
‘Xanadu’ toonde Dirk Braeckman voor de eerste keer een foto van een 
landschap, afgedrukt op rijstpapier. Voor diezelfde tentoonstelling creëerde 
David Claerbout voor het eerst één installatie met vier verschillende films 
enzovoort.
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‘Small Stuff I’, Herman Teirlinckhuis, Beersel, 1999.
Met zichtbaar werk van Joëlle Tuerlinckx, Anne Daems, Koen Theys en Richard Venlet

op dat vlak uiteen in twee grote groepen. De eerste groep werken, die 
ook als eerste ontstond, bestaat uit sculpturen die reconstructies zijn van 
‘geziene dingen’, bijvoorbeeld Krokodillen of Botten met sneeuw. Ook later 
ontstaan er echter meer complexe sculpturen, die eigenlijk voortkomen uit 
een tekening, waarbij de vormelijke uitwerking van de sculptuur zoveel 
mogelijk tracht trouw te blijven aan de poëtische kracht van de tekening. 
Voorbeelden hiervan zijn Bernouilli (1995) en K2 The Flying Jungle and 
Mountain Machine (1992), twee werken die ik samen met de kunstenaar 
heb gebouwd en opgesteld in verschillende tentoonstellingen. De tweede 
groep werken omvat sculpturen of ‘tuigen’ die voortkomen uit de dwarse 
oplossing van een technisch probleem, waarbij de dwarsheid soms 
voortvloeit uit een esthetische voorwaarde (een Suzukimotor die er beter 
uitziet als hij ondersteboven wordt geïntegreerd in het rugzakvliegtuig 
Hazerug [1990–1998]) of uit het esthetisch en sculpturaal doordenken 
van een bepaald technisch of materieel uitgangspunt (de zwaarte van de 
Listergenerator die uitgroeide tot de duikboot Panama uit 1995). Dit 
steeds herhaalde conflict tussen technische en esthetische voorwaarden, 
maar ook de pogingen een toestel te creëren dat dezelfde schoonheid 
uitstraalt als een tekening, zorgt voor een onverwachte incongruentie in 
de opbouw en de textuur van de sculpturen, een soort van botsing tussen 
heterogene elementen, die de werken een collage-achtig of geassembleerd 
uitzicht bezorgt.

In een goede tentoonstelling wordt deze poëtische uitstraling zichtbaar 
gemaakt voor de toeschouwer door een particulier gebruik van de ruimte, 
het daglicht en het kunstlicht, sokkels, toonkasten en lijsten, maar ook 
door vormelijke eigenschappen van de afzonderlijke werken zichtbaar te 
maken door middel van een confrontatie tussen de verschillende werken. 
Daarnaast kan bijkomende informatie (documenten, foto’s, boeken, 
teksten) de werken situeren in hun oorspronkelijke context: de dagelijkse 
bezigheden van Panamarenko, waarvan de kunstwerken eigenlijk een soort 
afvalproducten zijn. Tot slot kunnen bepaalde grappige oplossingen, die 
leiden tot onverwachte vormen, helder gemaakt worden door een inzicht 
te bieden in sommige technische aspecten.
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 Guillume Bijl, Die Geschichte der Erotik vom Mittelalter bis Heute,
‘Small Stuff I, Herman Teirlinckhuis, Beersel, 1999. Foto’s: Francis Jacoby
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 ‘Small Stuff New York’, 1999

 ‘Small Stuff New York’, 1999. Hier met werk van 
Michel François, Els Dietvorst en Joëlle Tuerlinckx

 ‘Small Stuff New York’, 1999. Hier met werk van Koen Theys, 
Ann Veronica Janssens, Joëlle Tuerlinckx en anderen

Koen Theys, ‘Small Stuff New York’, 1999  Met Herman Daled, ‘Small Stuff I’, 1999
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  Olivier Stévenart, Plafond intime pour deux personnes (2004), Zonder titele (geboend 
parket met slippers, plumeau). Vaast Colson, Het gevaar schuilt in zijn voeten, 1999, 

‘One by One’, Beersel, 2004–2005

Olivier Stévenart, Plafond intime pour deux personnes (2004), 
‘One by One’, Beersel, 2004–2005
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 Vaast Colson, Zonder titel, ‘One by One’, Beersel, 2004–2005  Vaast Colson, U Used to Be Part of Something,
Maquettes, tekeningen, bestelbonnen (2004), ‘One by One’, Beersel, 2004–2005

 Olivier Stévenart, Zonder titel (Erehaag met plumeau’s). Vaast Colson, U Used to Be 
Part of Something (2005), ‘One by One’, Beersel, 2004–2005

 Vaast Colson, Kalpetran, aangebracht in het restaurant ‘Au Grand Salon’, 
‘One by One’, Beersel, 2004–2005 
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De Londense DJ Oscar McHamish draait rock steady tijdens de derde vernissage, 
in een kamertje behangen met Imperial Trees van Damien De Lepeleire. 

 Vaast Colson, U Used to Be Part of Something (2003) en de sculptuur 
Der Pfink Pfüdel (2001), ‘One by One’ (2004–2005)

 De tweede vernissage werd door Vaast Colson voorzien van een live soundtrack, uitge-
voerd door hemzelf, zijn broer Stijn en de muzikant Peter Bols. De muzikanten waren 

onzichtbaar. De soundtrack was buiten te horen door middel van ‘station-luidsprekers’.
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Ann Veronica Janssens, Zonder titel. ‘One by One’, Beersel, 2004–2005

 Ann Veronica Janssens, Cabinet. ‘One by One’, Beersel, 2004–2005Damien De Lepeleire, Imperial Tree, 2004. ‘One by One’, Beersel, 2004–2005

 Ann Veronica Janssens, Lamelle en PVC, 2004
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  Paul Hendrikse, Appelschraag, ‘One by One’, Beersel, 2004–2005  Paul Hendrikse, Appelschraag, ‘One by One’, Beersel, 2004–2005

Paul Hendrikse, Appelschraag, ‘One by One’, Beersel, 2004–2005Paul Hendrikse, Appelschraag, ‘One by One’, Beersel, 2004–2005
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 Paul Hendrikse, Cameo, ‘One by One’, Herman Teirlinckhuis Beersel, 2004-2005.
Projectie van de film tijdens de derde vernissage

Hetzelfde geldt voor andere kunstenaars. Niet alleen werden alle door 
mij georganiseerde tentoonstellingen aangevuld met ‘wandelteksten’, 
ik ontwikkelde ook tal van bijkomende strategieën om ‘onzichtbare’ 
bestanddelen van kunstwerken te ontsluiten voor de toeschouwers, ervoor 
zorgend dat het ‘mysterie’ of de magische werking van het kunstwerk 
hierdoor niet ontkracht of verminderd werd. Als voorbeeld hiervan kan 
ik wijzen op een tweevoudige beschrijving van het Cabinet van Ann 
Veronica Janssens, dat ik samen met haar creëerde voor de vijf maanden 
durende tentoonstelling ‘One By One’ (2004–2005). Eén pagina bevatte 
een benoeming of beschrijving van de werken door de kunstenaar, een 
andere pagina een meer prozaïsche beschrijving van mijn hand, zodat 
de toeschouwer het belangrijke verschil tussen beide beschrijvingen kon 
constateren. De omschrijvingen van Ann Veronica Janssens zijn immers 
vaak even cryptisch als haar werk, maar van een onbetwiste schoonheid. 
Ze louter vervangen door meer technische beschrijvingen kan veel inzicht 
opleveren, maar ook veel magie wegnemen. Een stapeling van bij een 
bouwbedrijf geleende blokken van cellenbeton die een trap omvormt 
tot een terras, omschrijft ze bijvoorbeeld als ‘une forme qui épouse un 
escalier’. Dat de blokken geleend zijn en na de tentoonstelling worden 
terugbezorgd aan het bouwbedrijf (iets wat zij niet vermeldt) kan echter 
veel verklaren over haar politieke en artistieke uitgangspunten. Beide 
vormen van informatie vullen elkaar aan. De mate waarin bepaalde zaken 
worden gepreciseerd, verklaard of geduid, wordt altijd bepaald in overleg 
met de kunstenaar en is het resultaat van een precaire evenwichtsoefening. 
Veel informatie wordt nooit verstrekt. Vaak gaat het om privé-informatie 
of persoonlijke ervaringen die verbonden zijn met het ontstaan van het 
kunstwerk, soms gaat het echter ook om technische informatie die niet als 
relevant of zelfs schadelijk wordt beschouwd. De poëzie primeert.

Het geheel van de werken wordt op een zodanige manier door de ruimte 
gestrooid dat er zowel een open ruimte ontstaat, als een ruimte waar de 
werken clusteren. Zo komt er extra ruimte, die je kan omschrijven als 
ademruimte, maar die ook werkt als bijkomende sokkel voor de clusterende 
werken. Door werken samen te brengen van verschillende kunstenaars die 
verschillende materialen en technieken gebruiken, én door die werken 
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c. Het voorzien van documentaire elementen (schetsen, modellen, 
plannen, bestelbonnen enzovoort)

Dàt de poëzie primeert, sluit niet uit dat zoveel mogelijk bijkomende 
informatie wordt verstrekt. Zoals Frederika Huys, een restauratrice die het 
restauratie-atelier van het S.M.A.K. heeft opgericht en twaalf jaar heeft 
geleid4, aangeeft in een recent artikel5 kan het gaan over allerhande vormen 
van informatie (persoonlijke, technische, ambachtelijke, filosofische, 
literaire, kunsthistorische enzovoort) die verschilt naargelang de kunstenaar 
en het werk in kwestie. Dàt een uitlaatpijp in een vliegend toestel van 
Panamarenko grappig is, omdat twee helften van twee verschillende, 
beroemde knalpijpen aan elkaar gelast werden, kunnen maar heel 
weinig mensen zien. Wie weet dat er een uitgekiende technologie van de 
uitlaatpijp bestaat? Dit voorwerp dient immers niet enkel om het geluid 
van een ontploffingsmotor te dempen, maar ook om de compressie binnen 
de cilinders zoveel mogelijk te verhogen zonder de uitstroom te beletten. 
Een beknopte tekst kan de humor van dit onderdeel zichtbaar maken. 
De wetenschap dat het ondersteboven gebruiken van een Suzukimotor 
problemen oplevert met de ontsteking (omdat de bougie verzuipt), verklaart 
waarom Panamarenko acht jaar lang aan het rugzakvliegtuig Hazerug 
heeft gewerkt. Het verklaart ook hoe iemand, door telkens te proberen 
een bepaald technisch probleem op een ongebruikelijke manier op te 
lossen, veel kennis verwerft over een bepaald aspect van de werkelijkheid 
(uitlaatpijpen, ontstekingsmechanismen, pedalen, tandwielen, relais, 
zonnecellen, rubber, magneten, batterijen enzovoort). De bedoeling van 
Panamarenko’s werk is immers niet iets te maken dat niet werkt (dat zou 
pas onzinnig zijn), maar wel nagaan waarom iets niet op een alternatieve 
manier zou kunnen werken.

Hetzelfde geldt voor het werk van kunstenaars als Ann Veronica Janssens, 
Vaast Colson, Berlinde De Bruyckere, Luc Deleu, Michel François of welke 
kunstenaar ook: bepaalde feitelijke informatie maakt het mogelijk het 
werk beter aan te voelen. De positie van een bouwer van tentoonstellingen 
of zelfs van een auteur of vormgever van boeken is echter niet die van de 
kunsthistoricus, die een bepaalde objectieve werkelijkheid dient te vatten. 
Veeleer gaat het erom een evenwicht te vinden tussen informatie en poëzie, 

3 Dat toeschouwers en kunstenaars dit ook zo 
ervaren, blijkt onder meer uit de volgende pas-
sage uit een recensie, die je zeker representatief 
kan noemen: ‘De toeschouwer mag zich ver-
wachten aan maar liefst tweehonderd werken 
van vierentwintig Belgische kunstenaars. Theys 
kreeg het voor elkaar om zonder subsidies of 
andere dotaties de Belgische kunst een dienst te 
bewijzen. Het is ontzettend stimulerend te zien 
hoe bekende en minder bekende kunstenaars 
genereus willen deelnemen aan een tentoon-
stelling waarin zowel schilderijen als conceptu-
ele werken broederlijk naast elkaar functioneren.’ 
(Mijn cursivering.) Luk Lambrecht, Tekeningen 
en maquettes, gepruts en gebroddel. Schitterende 
expositie in Herman Teirlinckhuis in Beersel. In: 
De Morgen, precieze datum onbekend, 1999.

4 Frederika Huys is ook mede-oprichtster van 
INCCA (International Network for the Con-
servation of Contemporary Art): het enige 
vandaag bestaande netwerk dat informatie uit-
wisselt over manieren waarop de conservatie 
en restauratie van hedendaagse kunstwerken 
verbeterd kunnen worden. (Het verspreidt ook 
richtlijnen en organiseert workshops.)
5 Frederika Huys, The Artist is Involved! Docu-
menting complex works of art in cooperation with 
the artist. In: Tatja Scholte en Glenn Wharton 
(Ed.), Inside Installations, Theory and Practice 
in the Care of Complex Artworks, Amsterdam 
University Press, Amsterdam, 2011, pp. 105–
117. Zie ook Hans Theys, Frederika Huys. In: 
<H>art #90, 19 december 2011.

dicht bij elkaar op te hangen, ontstaat een indruk van tolerantie, die zowel 
de kunstenaars als de toeschouwers als bevrijdend ervaren.3

De totale indruk die een tentoonstelling moet maken, heeft iets te maken 
met het ruimtelijke gevoel dat ik als kind ervoer toen ik dagelijks in een 
verwilderde boomgaard speelde. Oorspronkelijk kende deze boomgaard 
een orthogonale opbouw, maar door het afsterven of omvallen van 
sommige bomen, door het verschijnen van nieuwe scheuten aan de basis 
van sommige bomen en door het ontstaan van verwilderd struikgewas, 
ontstond een ruimte die zowel orthogonaal als organisch was, en die ik 
als bevrijdend en rijk ervoer. Ik denk dat ik in staat ben dit gevoel bij 
toeschouwers en kunstenaars op te roepen door het opbouwen van 
tentoonstellingen, waarbij de werken dezelfde functie krijgen als vruchten, 
lichtvlekken, vogelnestjes, dikke takken of boomhutten. Eigenlijk ontdekte 
ik dit door me af te vragen waarom het werk van Ann Veronica Janssens mij 
zo ontroerde en door te begrijpen dat de aard ervan misschien te maken 
heeft met het feit dat ze als kind in de verwilderde omgeving van Kinshasa 
opgroeide en die allicht verwant is met de tuin die Gogol heeft beschreven 
(zie op pagina 346).



181180

Afb. op 

p. 173

d. Het opbouwen van tentoonstellingen als methode om zelf te leren

Het spreekt vanzelf dat het voorbereiden, samenstellen, opbouwen en 
commentariëren van tentoonstellingen kan leiden tot nieuwe inzichten, 
vooral als ze met dat doel voor ogen worden opgevat. In de hierboven al 
aangehaalde publicatie bericht Frederika Huys over de noodzaak samen 
te werken met kunstenaars om na te gaan en vast te leggen wat de beste 
condities zijn voor het bewaren, vervoeren, restaureren of tentoonstellen 
van een kunstwerk. ‘Het belang van het kunstenaarsinterview wordt 
tegenwoordig algemeen erkend,’ schrijft ze. ‘Interviews vormen de meest 
doeltreffende manier om kennis en informatie uit te wisselen. Wat je nodig 
hebt, zijn een gemotiveerd interviewer en een uitstekende voorbereiding. 
Het is niet altijd makkelijk te spreken over een idee, een concept of een 
gevoel waaruit een werk is voortgekomen.’ Verder bericht ze in dit artikel 
over de noodzaak samen te werken met kunstenaars om na te gaan en vast te 
leggen wat de beste condities zijn voor het bewaren, vervoeren, restaureren 
of tentoonstellen van een kunstwerk. Die samenwerking kan vele vormen 
aannemen, vervolgt ze, afhankelijk van het temperament van de kunstenaar 
en de aard van het kunstwerk. ‘Soms zijn één of twee interviews voldoende 
om de nodige informatie te vergaren. In andere gevallen is het goed een 
langdurige samenwerking op gang te brengen om meer te leren over de 
mogelijkheden en beperkingen van een installatie.’7

Ik vermoed dat restaurateurs op dit gebied verder staan dan kunsthistorici, 
omdat ze vertrekken van voldongen feiten, waarop ze op een praktische 
manier moeten reageren: de kunstwerken zijn al aangekocht door de 
musea en de verzamelaars, en moeten vervoerd, bewaard, tentoongesteld 
en gerestaureerd worden. Hun houding is niet prescriptief, zoals bij veel 
theoretici, maar pragmatisch. Zoals vaak leidt deze pragmatische aanpak 
tot nieuwe inzichten die niemand suffend achter zijn bureau had kunnen 
bedenken.

Een van de voorbeelden die Huys geeft, is haar benadering van een 
complexe installatie van de kunstenares Joëlle Tuerlinckx. Ze wijst erop 
dat het verstrijken van de tijd en de vervorming (bijvoorbeeld verkleuring) 
van bepaalde onderdelen van het kunstwerk daar een essentieel onderdeel 

6 ‘As for my teacher of natural sciences, 
chemistry was a textbook, and that’s it. It 
was pages in a book. She had never in her 
life touched a crystal or a solution. It was 
knowledge transmitted from teacher to 
teacher without ever a practical test. Primo 
Levi, Tullio Regge, Conversations, Schock-

en Books, New York, 1984. 
7 Frederika Huys, The Artist is Involved! Docu-
menting complex works of art in cooperation with 
the artist. In: Tatja Scholte en Glenn Wharton 
(Ed.), Inside Installations, Theory and Practice in 
the Care of Complex Artworks, Amsterdam Uni-
versity Press, Amsterdam, 2011, p. 109.

inzicht en gevoel. Dàt er voor Panamarenko of Ann Veronica Janssens 
geen wezenlijk onderscheid bestaat tussen kunst en wetenschap kan je 
discursief uitdrukken, maar je kan dit ook trachten vorm te geven in een 
ruimtelijke opstelling (of grafisch ontwerp). Voor Panamarenko verzorgde 
ik voor tal van catalogi beeldende en geschreven bijdragen die de werken in 
verband brachten met de ervaringswereld van de kunstenaar, met bepaalde 
wetenschappelijke principes, met de literatuur enzovoort. Deze bijdragen 
bevatten bijvoorbeeld foto’s van experimenten met duikerspakken, 
gecombineerd met een beknopte beschrijving van wat duiken precies is, of 
een bloemlezing uit een aantal faxen die de kunstenaar mij had geschreven, 
ingeleid met een citaat uit een brief van Primo Levi.6 Tijdens ‘Small Stuff I’ 
(1999) toonde ik verschillende opengeslagen schetsboeken, waarin de 
toeschouwer kon kennismaken met berekeningen, omschrijvingen van aan 
te kopen of te vervaardigen onderdelen, of pagina’s met tal van alternatieve 
titels voor de duikboot Panama (1995). (Die schetsboeken maken nu deel 
uit van de Cera-collectie.) Tegelijkertijd toonde ik puntlas-tests voor de 
carrosserie van de jetboot op stelten Scotch Gambit (1998). In het geval 
van Ann Veronica Janssens combineerde ik in 2004 het Cabinet met 
proefopstellingen, met een poëtisch werk dat ik haar ooit had zien testen 
in haar woonkamer: een rode film die, hangend aan een garendraadje, 
ronddraait onder invloed van de hete lucht die wordt opgewekt door een 
sterke lamp, en zo een steeds wisselende, spookachtige, rode schaduw op de 
muur werpt. Een van de meer technische sculpturen, bijvoorbeeld, was een 
testopstelling voor het meten van de al dan niet versnelde veroudering van 
een TL-lamp die af en toe opzettelijk aan het flikkeren gebracht werd (een 
project voor de volledige verlichting van het Théâtre National in Brussel, 
die af en toe zou lijken te haperen).
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Witte de With in Rotterdam, die georganiseerd was door Chris Dercon. In 
1995 trad ik op als bemiddelaar tussen de kunstenaar en haar galeriehoudster 
Marie-Puck Broodthaers bij de opstelling van een solotentoonstelling in 
de Beaux Arts Galerie in Brussel. In 1996 trad ik op als tolk / interviewer 
tijdens lezingen van Tuerlinckx aan de Jan van Eyck Academie en tijdens 
haar tentoonstelling in het Provinciaal Museum van Hasselt9. Tijdens het 
colloquium dat ze toen organiseerde, trad ik ook op als tolk, waarbij ik 
kennismaakte met sprekers die haar hadden gevormd. (Ook gaf ik toen 
een gezamenlijke lezing met Michel François over diens werk en een lezing 
over het oeuvre van Marcel Broodthaers, in aanwezigheid van diens dochter 
Marie-Puck. De lezing over Broodthaers was een vervolg op een lezing over 
diens oeuvre aan Saint-Luc in Brussel, op uitnodiging van Ann Veronica 
Janssens, Joëlle Tuerlinckx en Michel François. In die jaren (1995–1996) 
was ik assistent van Broodthaers’ weduwe Maria Gilissen. In datzelfde jaar 
woonde ik ook een gezamenlijk jurymoment bij van Ann Veronica Janssens 
en Joëlle Tuerlinckx, die hun studenten een groepstentoonstelling hadden 
laten bouwen in mergelgrotten in het Hasseltse. In 1999 vroeg Tuerlinckx 
mij om een bijdrage te leveren aan een solotentoonstelling in het Museum 
Dhondt-Dhaenens. Ik verzorgde een lezing / performance. Toen ik enkele 
maanden later een reeks lezingen voorbereidde voor datzelfde museum, 
heb ik kunstenaars als Ann Veronica Janssens, Joëlle Tuerlinckx, Michel 
François, Anne Daems en Guillaume Bijl opgezocht, en samen met hen al 
het fotografische materiaal over hun oeuvre chronologisch doorgenomen 
om diareeksen samen te stellen. Daarnaast wilde ik voor elke lezing ook 
echte werken tentoonstellen. Geheel in overeenstemming met de geest van 
haar werk weigerde Tuerlinckx mij echter één of twee werken te lenen. 
Wel wilde ze mij leren hoe ik een volledige tentoonstelling kon opstellen. 
Eerst heeft ze mij dat geleerd, dan bezorgde ze mij een certificaat dat stelde 
dat ik die bewuste avond werk van haar voor authentiek mocht verklaren. 
Ik bouwde die dag in het Museum Dhondt-Dhaenens een volledige 
tentoonstelling op met werken van Joëlle Tuerlinckx, enkel voor de lezing. 
Deze performance werd gefilmd en vond een neerslag in een publicatie met 
vierkante illustraties, die werd uitgegeven op slechts enkele exemplaren. In 
1999 organiseerde ik ook de tentoonstelling ‘Small Stuff I’, met een groot 
aantal ingrepen door Joëlle Tuerlinckx, die ik samen met haar vormgaf. 

8 Over hoe de bollen en buizen van het Atomium 
elkaar ondersteunen en betekenis geven (Over 
het oeuvre van Joëlle Tuerlinckx, Marcel Brood-
thaers en anderen). Symposium: Het oeuvre van 
de kunstenaar. Van kunsthistorisch begrip tot ar-
tistiek project. Georganiseerd door de vakgroep 

Architectuur & Stedenbouw Ugent, donderdag  
19 april 2007.
9 Dag en Nacht. MUSEUM OPEN 24/24, 
Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunst, 
Begijnhof, Hasselt (Z33), 1997. Curator: Piet 
Vanrobaeys.

van uitmaken. Ze geeft ook aan dat Tuerlinckx wenst dat de installatie 
telkens op een andere manier wordt getoond. Daarom ontwierp ze een 
testsituatie, waarbij een assistente van Joëlle Tuerlinckx een jaar lang 
proefopstellingen kon maken in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. 
Wanneer ze meende klaar te zijn, kwam Tuerlinckx kijken en gaf ze 
commentaar, in aanwezigheid van Frederika Huys. Al deze bewegingen, 
pogingen en commentaren werden vastgelegd.

Zoals Huys schrijft, kan een kortstondige ontmoeting soms voldoende 
zijn om vertrouwd te geraken met het werk van een kunstenaar. Sommige 
kunstenaars gebruiken immers steeds dezelfde materialen en technieken, en 
hebben zeer strikte opvattingen over de manier waarop hun werk getoond 
moet worden. Oeuvres kunnen ook verschillen. Zoals ik heb getracht te 
omschrijven in een bijdrage aan een symposium over het ontstaan van het 
kunstenaarsoeuvre8, bestaan er oeuvres zoals dat van Marcel Broodthaers 
en Joëlle Tuerlinckx, die weliswaar samengesteld zijn uit autonome werken, 
maar waarbij de ‘betekenis’ van deze werken grotendeels pas leesbaar wordt 
als ze in relatie gezien worden tot andere werken die deel uitmaken van 
hetzelfde oeuvre. De manier waarop ze (samen) tentoongesteld worden is 
dan ook cruciaal. Wie over deze afzonderlijke werken wil oordelen, of ze 
wil tentoonstellen, dient niet alleen een grote kennis van het totale oeuvre 
te hebben, maar ook van de manieren waarop dit oeuvre tentoongesteld 
kan worden. 

Ik heb voor het eerst werk gezien van Joëlle Tuerlinckx in 1983, in haar 
atelier in Sint-Gillis. In 1994 werd ze bekend met een tentoonstelling in 
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e. Begeleidende tekst

Alle tentoonstellingen, die ik heb georganiseerd gingen vergezeld van 
begeleidende teksten, die gratis ter beschikking gesteld werden van de 
bezoeker.

De bezoekers van ‘Small Stuff I’ (1999) kregen een begeleidende tekst of 
wandelgids met bijkomende informatie over de tentoongestelde werken 
(247 in totaal) door middel van cijfertjes die waren aangebracht op 
plattegronden, die op de vloer waren gekleefd. Hetzelfde principe werd 
toegepast bij ‘Xanadu’ (S.M.A.K., 2010): alle toeschouwers kregen een 
gratis krant die veel informatie in verschillende vormen bevatte (interviews, 
beschrijvingen, analyses, essays, beschouwingen, foto’s, tekeningen). Voor 
de herneming van ‘Small Stuff’ in New York, werden de nummers van 
de tentoongestelde werken met potlood op de muur geschreven, naast 
de werken. De voorpagina van de Xanadu-krant bevatte een plattegrond 
van het museum, waarop de namen van de kunstenaars voorkwamen. 
Op de laatste pagina vond de toeschouwer een genummerde lijst met 
tentoongestelde werken. In de buurt van elk tentoongesteld werk (telkens 
rechtsonder) vond de toeschouwer een met rode alcoholstift op de muur 
aangebracht cijfer. 

Ik heb nog nooit bordjes met titels of namen van kunstenaars gebruikt. 
Natuurlijk werkt dit verwarrend, maar ik vermoed dat bordjes ons soms 
beletten nieuwe dingen te ontdekken. Ook tracht ik de afzonderlijke werken 
(vormelijk en inhoudelijk) met elkaar te laten spreken, wat beter werkt als 
je niet meteen weet wat je ziet. Deze werkwijze stamt natuurlijk al uit 
1988, toen ik zorgde voor de redactie en de vormgeving van het tijdschrift 
NOUS (in samenwerking met de kunstenaar Damien De Lepeleire), waarbij 
de beeldende bijdragen en de teksten van de deelnemers niet gesigneerd 
werden. De namen van de auteurs en de kunstenaars bevonden zich enkel 
op de achterkaft van het tijdschrift.

Het is echter geenszins de bedoeling dat de toeschouwers in verwarring 
gebracht worden of niet voldoende geïnformeerd worden.

In datzelfde jaar verhuisde deze tentoonstelling (met 247 werken van 24 
verschillende kunstenaars) naar de Nicole Klagsbrun Gallery in New York. 
Om dit avontuur tot een goed einde te kunnen brengen, zorgde ik ervoor 
dat zoveel mogelijk kunstenaars naar New York konden vliegen en daar 
konden logeren, onder wie Angel Vergara, Orla Barry, Els Dietvorst, Koen 
Theys, Christoph Fink en Joëlle Tuerlinckx. Tuerlinckx liet een aantal 
toonkasten bouwen voor de tentoonstelling en had een grote invloed op de 
totale presentatie, die wondermooi was. In 2001 nodigde Tuerlinckx mij 
uit als kunstenaar deel te nemen aan de groepstentoonstelling ‘Occasions 
de travail’ in het Antwerpse NICC, waar ik een aantal publicaties en twee 
afleveringen van mijn film over Luc Deleu toonde. In datzelfde jaar filmde 
ik een interview dat van haar werd afgenomen door een studente die les 
van mij kreeg. Het interview handelde over een recente solotentoonstelling 
in het Bonnefantenmuseum in Maastricht, en was gebaseerd op foto’s die 
ik van die tentoonstelling had gemaakt. In 2002 vroeg Tuerlinckx mij een 
tekstbijdrage te leveren voor een publicatie naar aanleiding van Brugge 
2002.

Het gezamenlijk voorbereiden en opbouwen van tentoonstellingen is zeker 
een bijzonder instrument om meer te leren over het temperament van een 
kunstenaar en de specifieke aard van zijn of haar oeuvre, maar omgekeerd 
kan je ook zeggen dat een vruchtbare samenwerking bij het maken van een 
tentoonstelling enkel mogelijk is nadat je op tal van bijkomende manieren 
hebt kennisgemaakt met de attitude van de kunstenaar en de aard van het 
werk.

Samengevat zou je kunnen stellen dat ik met Tuerlinckx heb kennisgemaakt 
als filosofiestudent en acteur (1983), als bemiddelaar (1995), als tolk 
(1996), als spreker over Broodthaers (1996), als deelnemer aan een van 
haar lessen, samen met de beoordeling van een groepstentoonstelling 
van haar studenten (1996), als auteur en als performer in een van haar 
tentoonstellingen (1999), als curator (1999), als samensteller van een 
diareeks / spreker (1999), als fotograaf (2001), als docent aan de academie 
van Antwerpen (2001), als filmer (2001) en als auteur (2002).
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De aard van de begeleidende tekst is niet strikt historisch, theoretisch of 
biografisch, maar meestal een amalgaam van alle mogelijke benaderingen, 
waarbij ik zowel aandacht wens te besteden aan de intentie van de 
kunstenaar als aan de textuur van het werk, bepaalde anekdotes, eigen 
ervaringen met de kunstenaar of met diens werk enzovoort. De bedoeling 
is het werk te dienen, en op een zo vrij en boeiend mogelijke manier bij 
de toeschouwer te brengen zonder die te overbluffen, te vernederen of 
in de kou te laten staan én zonder te vulgariseren (in de betekenis van: 
minder precies of oppervlakkig zijn). Ik denk dat het begripvermogen en 
de belangstelling van de gewone mensen doorgaans worden onderschat. Ik 
tracht hen te boeien door helder te zijn en getuigenis af te leggen van mijn 
eigen passie.11

f. Affiche en uitnodiging

In de loop der jaren heb ik tal van affiches en uitnodigingen zelf 
ontworpen, ook voor tentoonstellingen die door anderen georganiseerd 
werden (bijvoorbeeld voor Panamarenko bij Galerie Brachot in 1992, of 
Luc Deleu in het M HKA in 2004). Altijd heb ik getracht die affiches en 
uitnodigingen zo beeldend mogelijk te maken. Uitnodigingen zonder beeld 
gingen bij Panamarenko meteen de papiermand in. Twintig jaar geleden 
al! Vandaag, nu er zoveel meer kunstenaars aan het werk zijn, blijken veel 
mensen nog steeds te geloven dat het vermelden van een naam op een 
uitnodigingskaart voldoende is om iemands belangstelling te wekken. 
Zelfs iemand die al 25 jaar in het vak zit, kan al die namen onmogelijk 
onthouden. Daarnaast is de tentoonstelling die wordt aangeboden visueel 
van aard en denk ik dat je een toon kan zetten door al een bepaald beeld 
te tonen. Zo’n beeld kan natuurlijk ook louter typografisch of grafisch 
van aard zijn, maar enkele pogingen die ik in die zin heb ondernomen 
(bijvoorbeeld de affiche van ‘Small Stuff I’, die ik er om redenen die ik 
nu niet meer kan achterhalen, er wilde laten uitzien als de affiche van 
een pensenkermis, waarop wel allerlei kleine tekeningen van kunstenaars 
voorkwamen), zijn minder goed gelukt. Een interessant moment in de 
ontwikkeling van de druktechniek, de voorbije jaren, was het moment 
waarop uitnodigingen of prentbriefkaarten nog werden gedrukt zoals 

10 Emmanuelle De Cordier voor ‘Xanadu’, Tho-
mas Grødal voor ‘The Tiberius Principle’, Nico 
Feragnoli voor ‘Flesgeesten’.
11 Nadat ik dit had geschreven, vroeg ik mij af 
waarom ik de behoefte had de ‘gewone mens’ 
niet af te schrikken en hen graag het gevoel 
geef welkom te zijn. Het heeft allicht te ma-
ken met mijn eigen bescheiden sociale afkomst 
én met die van kunstenaars als Andy Warhol, 
Panamarenko, Patrick Van Caeckenbergh, Ber-
linde De Bruyckere, Tamara Van San en vele 
anderen, maar ook met twee experimenten 
die ik heb uitgevoerd. De eerste keer werd ik 
in 1994 door de Brusselse Beursschouwburg 
uitgenodigd een theaterstuk te maken met ou-
dere mensen. Verwacht werd dat die het in dit 
stuk zouden hebben over dingen die ze in het 

stadsbeleid laakbaar achtten. Ik plaatste een ad-
vertentie en ontving veertig kandidaten. Toen 
ik hen vroeg waarover ze het wilden hebben, 
antwoordden ze allemaal: ‘Wij willen graag een 
mooi toneelstuk maken’. In 1998 nodigde Ann 
Veronica Janssens mij uit samen met haar een 
ingreep te creëren op een verdieping van het 
Brusselse Ferrarisgebouw. Ik hield een enquête 
onder de werknemers en vroeg wat ze wilden: 
een dag vakantie, een kamer waar ze mochten 
roken, een pingpongzaal, een verrekijker, een 
open raam, een boek, een concert enzovoort. 
De meerderheid antwoordde: ‘Wij willen graag 
de beste sculptuur van het hele gebouw.’ Cf. 
Hans Theys, Het geheim van de verdwenen kat, 
Tornado Editions, Brussel, 1999, pp. 17–20.

Het is voor mij belangrijk dat de begeleidende teksten gratis aangeboden 
worden, omdat de bezoeker zich welkom moet voelen en recht heeft op alle 
mogelijke informatie. Potentiële, nieuwe bezoekers van tentoonstellingen 
met hedendaagse kunstwerken zijn bang dat ze iets niet zullen begrijpen. 
Terecht hebben ze dan ook een hekel aan alles wat suggereert dàt ze het 
zouden moeten begrijpen. Een anekdote: zodra het aantal beschikbare 
catalogi voor ‘Xanadu’ verminderde, wilde het S.M.A.K. de krant te koop 
aanbieden om het gebruik ervan te vertragen, in plaats daarvan werden, 
na mijn verzet, vierduizend nieuwe kranten gedrukt. Dit maakte het 
ook mogelijk een tweede, lichtjes herziene uitgave te verzorgen. Voor 
een recente tentoonstelling in het Middelheimmuseum (‘The Tiberius 
Principle’, 2011) liet ik eveneens een gratis krant drukken. Net als met 
‘Xanadu’ liet ik een deel van die krant ook verschijnen als bijlage bij het 
tijdschrift <H>art, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De redactie en 
de vormgeving van die kranten verzorg ik zelf, zij het de laatste jaren met 
de hulp van een persoon die het zetwerk uitvoert10.

Ik geef deze begeleidende teksten graag de vorm van een krant, omdat ik 
de indruk heb dat dit drempelverlagend werkt. Een boek lijkt mij meer 
‘gesloten’ (een krant kan in één oogopslag meer aanbieden) en maakt 
sneller een intellectuele, drempelverhogende indruk.
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catalogus, werd op mijn verzoek gemaakt door de kunstenaar Koen Theys. 
Maar de formulering van de teksten en het besluit veel wit te gebruiken in 
het grafisch ontwerp waren afkomstig van mij.

De manier waarop de toeschouwer wordt aangesproken op de affiche en 
de uitnodiging is voor mij belangrijk. Een woord als ‘curator’ tracht ik 
te vermijden en te vervangen door de uitdrukking ‘samengebracht door’. 
Ook acht ik het hoffelijker ambtelijke of verouderde taal te vermijden en 
geen afkortingen te gebruiken.

g. Persdossier

Ons land kent weinig goede journalisten op het gebied van kunst. Er heerst 
ook geen polemische cultuur.12 Eigenlijk komt kunst in de reguliere pers 
enkel ruim aan bod als het een sensationeel element bevat, zoals ham die 
rond zuilen wordt gewikkeld of een machine die excrementen produceert 
op basis van dure gerechten. Echte belangstelling voor het specifieke of 
particuliere is er nauwelijks. In zekere zin geldt dit zelfs voor het meest 
degelijke kunsttijdschrift in Vlaanderen, waaraan ik drie jaar lang als vast 
medewerker heb meegewerkt. De door mij bewonderde hoofdredacteur 
Marc Ruyters heeft immers als eerste wens ‘informatief ’ te zijn en acht 
‘poëtische’ elementen in tegenspraak met dit streven. Een foto van Ann 
Veronica Janssens op het dak van Wiels, met een hand boven de ogen om het 
zonlicht af te schermen, wordt minder boeiend geacht dan een geposeerd 
portret. Tegelijk worden er weinig magische beelden van kunstwerken in 
het blad getoond. ook op het vlak van de teksten wordt een onderscheid 
gemaakt tussen ‘informatie’ en ‘opinie’. De ‘opinies’ komen aan bod in 
speciale stukken en mogen niet vermengd worden met de ‘informatie’. In 
het algemeen zou je kunnen stellen dat mijn benadering hierop neerkomt 
dat ik ‘poëzie’ ook als ‘informatie’ beschouw13 en heldere ‘opinies’ oneindig 
veel informatiever vind dan ‘informatie’, die vaak neerkomt op een slordige 
reproductie van de narratieve structuur die de kunstenaar heeft opgezet 
om tot het werk te kunnen komen of op de herhaling van het ‘thema’ 
waarrond de curator een tentoonstelling heeft gebrouwen. Informatie over 
wat er wérkelijk te zien is en over de manier waarop de auteur deze dingen 
heeft ervaren, krijg je nauwelijks.

12 Ik gebruik het woord ‘polemisch’ bij gebrek 
aan een betere term. De martiale connotatie er-
van doet mij denken aan auteurs die met elkaar 
in de pers discussiëren om gelijk te krijgen. We 
denken natuurlijk meteen aan Mandarijnen op 
zwavelzuur van Hermans, maar ook aan boe-
ken over de vraag of intelligentie erfelijk is of 
niet enzovoort. Dergelijke polemieken worden 
gekenmerkt door de vreemde omstandigheid 
dat je als lezer nooit lijkt te kunnen begrijpen 
wie gelijk heeft. Volgens mij ligt dat aan het feit 
dat echte intelligentie zoekt naar een ontmoe-
ting van verschillende standpunten, niet naar 
het overleven van één ervan ten koste van de 
vernietiging van de andere.

13 Dat dit lijkt te werken, blijkt onder meer uit 
dit getuigenis: ‘Onthechting was wel de aller-
laatste eigenschap die de kunstenaar-curator 
Guy Rombouts en curator-criticus-kunstenaar 
Hans Theys aan de dag legden in hun geën-
gageerde evocatie van de periode 1960–1980. 
(…) In plaats van op cleane wijze de anarchi-
serende kunstenaarsinitiatieven uit te stallen, 
doen de curator-tovenaars alle MO(u)vements 
in een grote zak en stellen de machtige, einde-
loos deinende beweging zelf voor!’ Jan Braet, 
Blijft nog enkel de woestijn. ‘Mo(u)vements. 100 
jaar kunstenaarsbewegingen in België door de bril 
van het NICC-collectief. In: Knack, 23 augustus 
2000.

vóór 1994, toen een kleurselectie nog duur was. Tegenwoordig kan je op 
veel plekken, tegen een redelijke prijs, uitnodigingen of prentbriefkaarten 
laten drukken. De reden hiervoor is dat meestal acht kaarten tegelijk 
gedrukt worden (als ze op A5-formaat zijn). Vroeger werd, om papier te 
sparen, acht keer hetzelfde beeld gedrukt. Door de komst van het digitale 
beeld werd het enkele jaren geleden mogelijk tegen dezelfde prijs acht 
verschillende uitnodigingskaarten te laten drukken. Dat heb ik gedaan 
voor de tentoonstelling ‘One By One’ (2004–2005), waarvoor twaalf 
verschillende uitnodigingen werden verstuurd.

Mooie resultaten werden natuurlijk ook bereikt als de affiches of 
uitnodigingen gemaakt werden door kunstenaars. Zo werd de affiche voor 
‘Small Stuff II’ (2000) gemaakt door Richard Venlet. Toen ik in 2007 een 
elf maanden durende tentoonstelling organiseerde met vijf verschillende 
openingen (op drie verschillende plekken) werden er ook affiches gemaakt 
op initiatief van de kunstenaars (bijvoorbeeld Vaast Colson en Pol Matthé 
of Damien De Lepeleire) of andere organisatoren (Lokaal 01 in Breda).

Voor de tentoonstelling ‘The Tiberius Principle’ (Middelheim, Antwerpen, 
2011) werd het campagnebeeld gemaakt door een deelnemend kunstenaar. 
De plattegrond die staat afgebeeld op de voorpagina van de krantvormige 
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tentoonstellingen die ik organiseerde als curator, schuilt hierin dat je als 
deelnemer aan groepstentoonstellingen weinig vat hebt op het totaalbeeld 
van de tentoonstelling, terwijl je als curator, als je dat wenselijk acht, een 
totaalbeeld kan creëren.

De eerste keer dat ik werd uitgenodigd als kunstenaar deel te nemen 
aan een tentoonstelling, in 1992, vroeg Laurent Busine mij of ik enkele 
verhalen wilde publiceren als onderdeel van een tentoonstelling die ‘Un 
peu d’histoire(s)’ heette. Deze verhalen verschenen in het bundeltje 
Quelques histoires. In 1999 werd ik door Joëlle Tuerlinckx uitgenodigd 
deel te nemen aan de groepstentoonstelling ‘Occasions de travail’ in 
het NICC (Antwerpen) met alle boeken die ik had gemaakt en met een 
videofilm over Luc Deleu en TOP Office. In datzelfde jaar nodigden 
de curatoren Ulli Lindmayr en Stijn Huys mij uit deel te nemen aan 
een groepstentoonstelling in een park in Zoersel waarbij ik besloot de 
bezoekers van het park te interviewen. In 2000 toonde ik foto’s en een 
videofilm in een Brusselse galerie. De film bestond uit één ononderbroken, 
omcirkelende camerabeweging die vastlegde hoe een vijfjarige jongen die 
nog niet kon lezen, een volledig stripalbum toelichtte. Zoals ik elders 
zal toelichten maakt een ononderbroken camerabeweging het voor de 
toeschouwer mogelijk te zien wat de filmer al dan niet ziet. Er is geen bedrog 
mogelijk. Het is ook niet eenvoudig. De film is altijd een combinatie van 
onvermijdelijke, onaffe of zwakke momenten met momenten van grote 
technische beheersing. Ik hou van die dubbelheid, maar vooral van het feit 
dat de filmer echt een kijker wordt en dat de toeschouwer dit op zijn of 
haar beurt kan gadeslaan. 

Tijdens de tentoonstelling ‘Mo(ve)ments’ in 2000 gaf ik samen met de 
kunstenaar Guy Rombouts vorm aan een weerbarstig onderdeel van 
deze groepstentoonstelling, dat zich afspeelde in de schuilkelder van het 
Antwerpse Museum voor Schone Kunsten. Ik toonde ook een film over de 
kunstenaar Ludo Mich. In 2002 nam ik deel aan drie tentoonstellingen. Bij 
Marijke Schreurs toonde ik enkele foto’s en de film Projet: de ononderbroken 
registratie van een baby die zittend in de regen en spelend met een tuinslang 
het verband tussen beide toont door de tuinslang in de hoogte te steken 
en naar de hemel te kijken. Ook hier ervaren we een grote traagheid, die 
zichtbaar wordt door de volharding van de filmer en de afwezigheid van 

Graag verwijs ik hier nog eens naar het essay van Frederika Huys (over het 
samenwerken met kunstenaars bij het bewaren, tentoonstellen, transporteren 
of restaureren van hun werk), waarin ze stelt dat deze samenwerking allerlei 
verschillende vormen kan aannemen die je onmogelijk in een protocol kan 
vatten. Ik denk dat hetzelfde geldt voor de berichtgeving over kunstwerken, 
performances, tentoonstellingen of theatervoorstellingen: het belangrijkste 
aspect van een nieuwe operavoorstelling berust in de nieuwe, persoonlijke 
toon die de dirigent en de regisseur (in samenwerking met de zangers, de 
acteurs, de kostuumontwerpers enzovoort) trachten te vatten of recreëren. 
Ik vermoed dat communicatievormen over een opera die deze toon kunnen 
vatten, de opera beter dienen.

In een klein taalgebied lijkt de pers andere doelstellingen te dienen. In de 
eerste plaats vervaardigt zij een product dat aan de man gebracht moet 
worden. En ook dit product heeft eigen wetmatigheden of een eigen ‘toon’. 
Een tentoonstellingsmaker kan proberen zo precies mogelijk materiaal 
te leveren, maar kan ook hopen dat bepaalde poëtische, of particuliere 
elementen de pers halen. Dat gebeurt echter heel zelden.

2. Eigen deelname aan tentoonstellingen (met beeldend werk)

In het kader van dit doctoraat gaat de aandacht in de eerste plaats 
naar de tentoonstellingen die ik ‘als beeld’ heb vormgegeven als 
tentoonstellingsmaker. Voor de volledigheid wil ik echter ook wijzen op 
de tentoonstellingen waaraan ik heb deelgenomen als maker van boeken 
en videofilms of als fotograaf. Meestal werd ik voor deze tentoonstellingen 
uitgenodigd door kunstenaars (Michel François, Ann Veronica Janssens, 
Joëlle Tuerlinckx, Dominique Thirion, Kris Vanhemelrijck, Damien 
De Lepeleire, Richard Venlet, Vaast Colson en Luc Deleu), soms door 
vertegenwoordigers van een instelling (Laurent Busine van het Palais des 
Beaux-Arts in Charleroi en Frederik Vergaert van Lokaal 01 in Breda) 
of curatoren (Ulli Lindmayr en Stijn Huys). Soms ging het om werken 
met een meer ‘artistieke’ inhoud, vooral foto’s en persoonlijke videofilms, 
soms ging het om bijdragen in de vorm van boeken of films over het 
werk van de kunstenaars die mij uitnodigden. Het grote verschil met de 
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montage. Voor de door Laurent Jacob georganiseerde tentoonstelling ‘Ici 
et maintenant’ (2002) in Tour & Taxis schreef ik een verhaal dat ik in 
samenwerking met Richard Venlet in de vorm van een namaakdrukvel 
op een bakstenen muur kleefde. Tijdens ‘Brueghel en vandaag’ (2002) 
in het Herman Teirlinckhuis in Beersel toonde ik een installatie met een 
permanente diavoorstelling. De dia’s toonden beelden uit mijn dagelijkse 
omgeving die mij hadden geraakt door een bepaalde lichtinval. In 2004 
nodigde de kunstenaar Vaast Colson mij samen met drie andere mensen 
uit om een ingreep voor te stellen in zijn ‘retrospectieve’ tentoonstelling 
in de Kunst Nu-ruimte van het S.M.A.K. In die hoge ruimte had hij 
een houten constructie gebouwd met een zolder. Op die zolder had hij, 
verkleed als Michelangelo, fresco’s voorbereid door stuc aan te brengen 
op de met jute beklede wanden van de constructie. Ik plaatste een trap 
in de ruimte, waardoor de toeschouwers de zolder met fresco’s konden 
waarnemen en projecteerde tegelijkertijd twee films op de verst uit elkaar 
liggende wanden, zodat de toeschouwer moest kiezen naar welke film hij 
of zij wilde kijken. De eerste film toonde mijn jongste zoon die zonder 
begeleiding de kunsten ontdekt, de tweede film toonde mijn beide zoons 
die spelen met de voorwerpen die ze aantroffen in Colsons tentoonstelling. 
(Die uitsluitend bestond uit rekwisieten die hij had gebruikt tijdens 
performances.) Ook in 2004 toonde ik een film over de Londense DJ 
en verzamelaar van Rock Steady-singles Oscar McHamish tijdens een 
tentoonstelling in een Brusselse galerie; in het M HKA toonde ik negen 
films over de kunstenaar Luc Deleu en zijn bureau TOP Office, en voor 
Lokaal 01 maakte ik een jaar lang een documentaire over hun werking. 
De videofilms die hieruit voortkwamen, werden in Lokaal 01 getoond 
tijdens een tentoonstelling. Tot slot werd ik in 2006 uitgenodigd deel te 
nemen aan een reizende tentoonstelling, waarvoor ik een grote affiche met 
zesendertig foto’s tegen kunstdrukkwaliteit liet afdrukken bij de drukker 
met de grootste drukpersen in België (gespecialiseerd in het drukken van 
atlassen). Die affiche werd aangeboden aan de bezoekers. Ook hier waren 
de foto’s registraties van bijzondere momenten, die vaak iets te maken 
hadden met lichtinval en kleur.

Ook al werd ik af en toe uitgenodigd deel te nemen aan tentoonstellingen, 
toch zou ik mijzelf nooit omschrijven als een kunstenaar. Wel heb ik heel 

H.T. filmt Philip Catherine tijdens ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’, 
NICC, Antwerpen, 2007. Foto: Damien De Lepeleire
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 ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’, NICC Antwerpen, een groeiende 
en zich opsplitsende tentoonstelling van februari tot en met december 2007.

Hier in februari met werk van Damien De Lepeleire, 
Danny Devos en Ann Veronica Janssens

 ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’, NICC Antwerpen, een groeiende 
en zich opsplitsende tentoonstelling van februari tot en met december 2007.

Hier in december met werk van 100 kunstenaars
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 ‘Tumbleweed Spin Off’, Galeria Klerkx, Milaan, mei 2007.
Voorbereid door Pol Matthé, Lieven Segers en Vaast Colson 
volgens de Metoda Palla Pazzza (de methode van de botsbal) 

waarmee ze kleuraccenten creëerden 
waarond de werken gegroepeerd werden
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Deels sturen van de ophanging (accrochage)
Methode van de botsbal

1- Een gele 4x4 op afstandsbediening vastgemaakt aan een blauwe 
leiband en uitgereden in de ruimte (niet gerealiseerd).
2- Ceruleumblauw pigment van links naar rechts in de voeg gestrooid.
3- Een gele pijl in goud gesopt, op de muur afgetekend, gelanceerd en 
door de tegenoverstaande muur afgestopt.
4- Een gele sponzen bal besmeerd met turquoise verf, tegen de ruit 
geworpen en opgevangen.
5- Een botsbal in licht fluogele verf ondergedompeld, op de grond 
geworpen en opgevangen in een blauwe pet.
6- Een blauwwit touw in inkt gedrenkt, opgespannen in een hoek en 
laten schieten.
7- Een houten stokje aan beide zijden in turquoise verf gesopt, op de 
muur afgedrukt, overgebracht en in de muur geplaatst. 
8- Met een gele 4x4 op afstandsbediening, waarop een gouden en een 
turquoise potlood zijn vastgetapet, herhaaldelijk de muren aangereden.
9- Een houten sokkel opgelicht door een gouden acryltube en onder 
een plotse menselijke val leeggespoten tegen de muur.
10- Een bestaande voeg in de vloer met zwarte permanente stift ge-
markeerd.
11- Een blauwe fietselastiek opgespannen tussen een sleutelgat en een 
vast punt op de grond (niet gerealiseerd).

Lieven Segers, Vaast Colson en Pol Matthé
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 ‘Tumbleweed Spin Off’, Galeria Klerkx, Milaan, mei 2007.
Xavier Noiret-Thomé in de zwart-witte stapelkamer

 ‘Tumbleweed Spin Off’, Galeria Klerkx, Milaan, mei 2007. Hier met 
pigmentspoor van de Metoda Palla Pazza en Une Scopa e una paletta van Pol Matthé

 ‘Tumbleweed Spin Off’, Galeria Klerkx, Milaan, mei 2007.
Hier met werk van Damien De Lepeleire en Xavier Noiret-Thomé

 ‘Tumbleweed Spin Off’, Galeria Klerkx, Milaan, mei 2007. Hier met werk van 
Dimitri Vangrunderbeek, Nadia Naveau, Machteld Bernaert en Anne Daems



 ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience. The Breda Break’. Hier met werk van 
Leon Vranken, Bernd Lohaus, Clarina Bezzola, Timothy Segers en anderen.

 ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience. The Breda Break’. Hier met werk van 
Dimitri Vangrunderbeek, Andy Wauman, Koen Theys, Guy Rombouts en anderen.
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 ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience. The Breda Break’. 
Hier met werk van Wouter Bolangier, Tamara Van San, 
Erwan Mahéo, Damien De Lepeleire en Koen Deprez

 ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience. The Breda Break’.
Hier met werk van Ane Vester, Walter Swennen, Lionel Estève en Michel François
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 Dorothy Iannone en Marilyn Minter, ‘For Your Eyes Only’, De Markten, Brussel, 2010

Kati Heck, Die Handlanger in Gugelhupfhaltung (2009). 
‘For Your Eyes Only’, De Markten, Brussel, 2010 

To Mary Heilmann   Tuesday, 15 January 2009 

 
Concerning : Invitation to participate in an exhibition of paintings in the city of Brussels, 
Belgium 

Dear Mary, 
 
I would like you to participate in an art show that would take place in the spring of 
2009. 
 
Thinking about how I could contribute something valuable to the local art world, 
I thought it might be interesting to invite some internationally known painters whose 
work has never or rarely been exhibited in Belgium. Obviously a painting is more than 
an image. It needs to be seen in reality. All too often, we think we know a work of art, 
whereas we only know it from reproductions. Young artists and old art critics (like me) 
need to see the real stuff. This is the only “concept” of the show. There is no “theme”. 
The idea is something like: which (available) painting would you like painters and other 
people in Belgium to see if it were the only painting that would ever get there (here)? 
 
The title of the show will be “For Your Eyes Only” unless one of you proposes a better 
one. 
 
As an art critic and maker of books on art, I like to collaborate closely with the artists 
whose work I write about. Organizing shows is one way to do this. 
 
The exhibition will take place in a public space called ‘De Markten’ in the centre of the 
city of Brussels (the capital of Belgium). 
 
The participants of the show are Alona Harpaz (Berlin), Pia Dehne (New York), Kati 
Heck (Antwerp), Andrea Lehmann (Düsseldorf), Kirsten Lampert (Düsseldorf), Viviane 
Klagsbrun (Antwerp), Maureen Gallace (New York), Dorothy Iannone (Berlin), Esther 
Stocker (Vienna), Mary Heilmann (New York), Marilyn Minter (New York), Cindy 
Wright (Antwerp), Tina Gillen (Brussels), Ellen de Meutter (Antwerp) and Annick 
Lizein (Brussels). 
 
All expenses (transportation, insurance, etc.) will be taken care of by us. 
 
I really hope you will consider loaning a painting for the show. Please let me know 
if you have any questions. 
 
Hoping for a positive reply, I salute you with love.
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 ‘Flesgeesten, etc.’, Project Space 1646, Den Haag, 2010. Hier met werk van Bernd 
Lohaus, Raoul De Keyser, gerlach en koop, Rein Dufait en Tamara Van San. 

Foto: Nico Feragnoli 

mijn professionele leven getracht ‘beeldend te denken’, al was het maar als 
een soort van kijkoefeningen of oefeningen om een bepaalde vorm van 
aandacht te ontwikkelen. In die zin zou je ook kunnen zeggen dat mijn 
teksten pogingen zijn beeldend te denken. Beeldend en voelend.

3. Beknopte omschrijving van enkele tentoonstellingen

a. ‘Small Stuff I’, Herman Teirlinckhuis, Beersel, 1999

Voor deze tentoonstelling nodigde ik vierentwintig kunstenaars uit één voor 
één naar het museum te komen en er dingen onder te brengen of ingrepen 
voor te stellen. Een werk mocht niet groter zijn dan een tuinkabouter. Ik 
vroeg ook of ze werken wilden meebrengen of tonen die ze normaal gezien 
niet kunnen tonen: schetsen, uitprobeersels, jeugdtekeningen, maquettes, 
foto’s enzovoort. De Amsterdamse schilder Ronald Ophuis, bijvoorbeeld, 
die toen in Nederland bekend was omwille van zijn harde schilderijen met 
de Duitse kampen als onderwerp, toonde beklijvende polaroids van zijn 
vader in een gestreepte pyjama. (Gebruikt als basis voor de schilderijen.) 
Christoph Fink toonde kindertekeningen waaruit zijn voorliefde voor 
reizen, fietsen en allerlei vormen van parcours al bleek. Enzovoort.

Deze tentoonstelling was voor mij van essentieel belang, omdat ik mijn 
eigen toon en ritme ontwierp, wekenlang puzzelend en discussiërend met de 
vierentwintig deelnemende kunstenaars, die mij één voor één bezochten.

Hoe kon ik een tentoonstelling maken die tegelijk didactisch en poëtisch 
was? Hoe kon ik strak zijn, zonder aanmatigend over te komen? Hoe kon 
ik helder zijn, zonder betuttelend over te komen? Hoe kon ik werken 
met elkaar confronteren, zonder de specifieke poëzie van elk werk te 
verwoesten?

Voor deze tentoonstelling ontwikkelde ik een eigen, asymmetrische manier 
van ophangen, waarbij ik, om ruimte te creëren, werken liet clusteren. Door 
de werken niet egaal te verspreiden, creëerde ik vrije, onbenutte ruimte, 
die ademruimte en een gevoel van vrijheid genereerde. Door het naast en 
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aantal radicale beslissingen, zoals het verhuizen van het bureau van de 
galeriehoudster en het bouwen van enkele prachtige toonkasten.

c. ‘One By One’, Een zich in episodes voltrekkende, vijf maanden durende 
tentoonstelling met drie vernissages, Herman Teirlinckhuis, Beersel, 2004–
2005

Voor deze tentoonstelling nodigde ik vijf kunstenaars uit wier werk ik 
bewonder. De tentoonstelling groeide. Bij elke opening waren er werken 
bijgekomen. Met Ann Veronica Janssens creëerde ik het geleidelijk 
groeiende Cabinet, dat later door een galerie werd verkocht aan een Franse 
overheidsinstelling.

Een ander deelnemende kunstenaar was Vaast Colson, die ik dat jaar op 
eigen initiatief een heel jaar lang heb gevolgd en gefilmd.

Ik nodigde de kunstenaars ook uit kleine dingen te tonen die ze elders 
niet kunnen tonen. (De rode kleurfilter van Ann Veronica Janssens en 
kleinoden van Vaast Colson, zoals het konijntje met het motorzaagoor.)

Boeiend aan deze tentoonstelling was dat projecten die later uitgewerkt 
zouden worden, aanvankelijk al aanwezig waren in de vorm van schetsen 
en maquettes. 

Het boeiendste waren de projecten die enkel hun beslag konden krijgen 
door het feit dat er drie vernissages waren op hetzelfde tijdstip (in september, 
november en januari). De vernissages werden daardoor steeds donkerder. 
Daardoor konden we, bijvoorbeeld, de langs een wit huis arriverende 
mensen filmen tijdens de tweede opening en deze film tijdens de derde 
opening projecteren op de muren van datzelfde witte huis. Dat was een 
werk van Paul Hendrikse. Een ander werk van deze kunstenaar was een 
afsplitsing van een aan beide zijden omheind wandelpad, dat in de vorm 
van een houten loopbrug naar een grote privéboomgaard voerde, waar in 
september appels geplukt konden worden (de loopbrug eindigde tussen 
twee appelaars) en in januari de kale bomen een volledig ander uitzicht 
boden, waaronder een inkijk in een privéwoning.

dicht bij elkaar plaatsen en ophangen van werken die heel verschillend 
zijn, schiep ik ook een sfeer van tolerantie, die voor iedereen verrassend 
en duidelijk was. Bovendien geldt: hoe sterker de werken, hoe sterker hun 
ontmoeting en hoe groter het gevoel van tolerantie en vrijheid dat wordt 
opgeroepen.

Dit gevoel is voor mij essentieel. Ik denk dat ik mij altijd tot kunst 
aangetrokken heb gevoeld, omdat een ding (een object, een idee, een 
verhaal enzovoort) in de kunst tegelijk zichzelf en iets anders kan zijn. 
Kunstwerken roepen vrijheid op. Door anders te zijn, dwingen ze ook 
het recht af anders te mogen zijn. Kunstenaars maken plaats voor zichzelf 
in de wereld door respect af te dwingen voor een vorm van “anders zijn”. 
Er zijn veel verschillende soorten tentoonstellingen denkbaar, die veel 
verschillende doelen kunnen dienen. Maar de tentoonstellingen die ik 
probeer te maken, zijn geslaagd als ze een bevrijdend gevoel oproepen bij 
de toeschouwer en de kunstenaar: het gevoel te mogen zijn wie je bent… 

Het ‘sprookjesachtige’ of ‘poëtische’ van een tentoonstelling heeft te 
maken met een recht op dubbelzinnigheid, op niet-letterlijkheid, op 
ongedwongenheid en onbevangenheid. Voor mij zijn deze zaken van 
levensbelang.

Verder heb ik voor deze tentoonstelling ook een wand verwijderd, en een 
raam vrijgemaakt en alle gordijnen en gordijnenkasten weggenomen, 
zodat de ruimte meer ademde. Voor ‘Xanadu’ in het S.M.A.K. heb ik 
gelijksoortige ingrepen gedaan (wanden weggenomen, ramen vrijgemaakt, 
gordijnen verwijderd en lampen vervangen door nieuwe installaties met 
daglicht).

b. ‘Small Stuff New York’, Nicole Klagsbrun Gallery, New York, 1999

Om ‘Small Stuff I’ op een geslaagde manier aan te passen aan de volledig 
verschillende ruimte van een New Yorkse galerie, zorgde ik ervoor dat 
een zevental kunstenaars mee naar New York konden reizen om de 
tentoonstelling op te bouwen. Daar namen ze, vooral onder leiding 
van Joëlle Tuerlinckx en in overleg met mij en de galeriehoudster, een 
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Het busje waarmee ze de werken hebben vervoerd, werd zodanig voor de 
toegangsdeur geplaatst dat de toeschouwers door het busje moesten om 
binnen te geraken. 

Vaast Colson nodigde mij uit om tijdens de opening een sculptuur van 
hem in tweeën te breken omdat hij met een gebroken object het dichtst 
kwam bij het tonen van geen object, zei hij.

Naast vooraanstaande kunstenaars nodigde ik voor ‘Tumbleweed’ ook 
onbekende kunstenaars en studenten uit.

e. ‘Small Stuff Three: Meeting Bernd Lohaus’, Herman Teirlinckhuis, 
Beersel; Felix De Boeck Museum, Drogenbos, 2007

Deze tentoonstelling vond plaats op drie verschillende plekken, niet ver van 
elkaar: een literair museumpje met een tuin, een provinciaal park en een iets 
groter lokaal museum. Veertig jonge kunstenaars werden uitgenodigd een 
bijdrage te leveren in het literaire museum en de omliggende tuin. Bernd 
Lohaus en een vijftal vrienden van hem leverden werk voor het provinciaal 
museum. In het provinciaal park werden twee grote sculpturen van Bernd 
Lohaus geplaatst, die er in 2011 nog steeds zijn, ongeschonden.

Ook hier werden bekende kunstenaars uitgenodigd, maar ook onbekende 
kunstenaars en studenten. Een van deze studenten, Timothy Segers, was 
op mijn voorstel enkele jaren assistent van Bernd Lohaus.

f. ‘For Your Eyes Only’, De Markten, Brussel, 2010

Voor deze tentoonstelling vroeg ik een aantal vrouwelijke schilders, onder 
wie enkele wereldberoemde dames, of ze een schilderij naar Brussel wilden 
sturen voor een tentoonstelling met als enige concept dat het beter is een 
schilderij in het echt te zien dan afgebeeld in een tijdschrift of op het 
internet. Alle dames reageerden positief en stuurden prompt een schilderij 
op. Nergens werd vermeld dat het enkel om dames ging, wat voor vreemde, 

d. ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’, Een tien maanden 
durende, groeiende, zich opsplitsende tentoonstelling voor NICC in 
Antwerpen, Galeria Klerkx in Milaan en Lokaal 01 in Breda, 2007

De kunstenaars Vaast Colson en Pol Matthé, die toen het NICC leidden, 
nodigden mij uit een reeks debatten te organiseren. Als antwoord formuleerde 
ik een reeks ontmoetingen waarbij kunstenaars als de jazzgitarist Philip 
Catherine en de kunstenaars Walter Swennen, Bernd Lohaus, Luc Deleu, 
Guy Rombouts, Gwendoline Robin en Narelle Doré ‘dingen’ zouden 
doen (in plaats van er alleen maar over te spreken) in het midden van een 
doorheen de maanden aangroeiende, poëtische omgeving. Deze omgeving 
bestond aanvankelijk uit zeven werken van vijf kunstenaars en uiteindelijk, 
na tien maanden, uit honderdtwintig werken van honderd kunstenaars. 
Er waren drie vernissages en drie toonmomenten. Aanvankelijk waren 
de werken uitsluitend zwart-wit, goud-, hout- en zandkleurig. Zwart-
wit omdat dit het mogelijk maakte werken van zeer uiteenlopende aard 
samen te brengen. Houtkleurig omdat de sculptuur Oak Rumble van mijn 
voormalige student Leon Vranken centraal stond, en zandkleurig, omdat 
ik de ruimte had aangeboden aan de kunstenaar Danny Devos om er zand 
te komen storten dat afkomstig was van een diepe koker die hij ergens 
aan het graven was (Digging for Gordon). Voor de tweede opening heb ik 
rode werken toegevoegd. Toen de tentoonstelling opsplitste en gelijktijdig 
plaatsvond in Milaan, vroeg ik de kunstenaars mij blauwe en gele werken 
te bezorgen.

De ophanging in Milaan werd voorbereid door de kunstenaars Vaast 
Colson, Lieven Segers en Pol Matthé, die de werken met een blauw busje 
naar Milaan brachten en voorafgaand aan mijn komst door middel van 
acties kleurvlekken hadden aangebracht in de galerie. De werken hadden 
ze geschikt rond die kleurvlekken. Zelf boden ze aan één dag als mijn 
assistenten te fungeren. Samen hingen we de werken op, ons baserend op 
hun kleurvoorstellen.

Hun voorbereidingen legden ze samen vast in de tekst Deels sturen van de 
ophanging. Methode van de botsbal. (Zie pagina 198.)
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krijgen om te reageren, krijg je onverhoopte relaties tussen de verschillende 
werken. De kleur groen, bijvoorbeeld, werd in allerlei werken zichtbaar 
door de vierkante, groene schilderijen van Raoul De Keyser. Een sculptuur 
van polyurethaanschuim en zwarte nylon van Tamara Van San, verscheen 
ineens als groen. Het groene garen in een coudrage van Bernd Lohaus 
ging opvallen enzovoort. Als reactie op het would be-vierkant van Lohaus, 
toonden gerlach en koop twee doorgezakte boekenplanken, even minimaal 
als de naburige schilderijen van Raoul De Keyser enzovoort.

4. Casus: ‘Xanadu’, S.M.A.K., 2010

a. Inleiding

Het vertrekpunt van deze tentoonstelling was het verzoek tijdens de 
zomer (laagseizoen) een collectiepresentatie te maken voor het S.M.A.K. 
Ik heb die uitnodiging aangegrepen om enkel ruimtelijke veranderingen 
door te voeren, de verlichting te vernieuwen, enkele oudere werken op 
een nieuwe of juiste manier te tonen, en enkele nieuwe werken bij het 
publiek te introduceren. Zo werd Luc Deleus werk De laatste steen van 
België definitief ingemetseld, zoals de kunstenaar wenste, Panamarenko’s 
vliegtuig Bernouilli, dat ik in 1995 met hem heb gebouwd, werd voor 
het eerst in België aan de zoldering opgehangen, zoals de bedoeling was. 
Van Dirk Braeckman werd een nieuw werk gecombineerd met enkele 
sleutelwerken en een hele zaal bekend werk. David Claerbout creëerde op 
mijn uitnodiging (na enig aandringen) voor het eerst een installatie met 
verschillende projecties. Van Raoul De Keyser werd voor het eerst oud 
werk uit de Nieuwe Visie-periode direct geconfronteerd met meer recent 
werk enzovoort. Al deze ingrepen of beslissingen gebeurden op basis van 
inzichten die ik de voorbije decennia heb verworven, eerdere en nieuwe 
contacten met kunstenaars, testophangingen in een speciaal daarvoor 
voorziene ruimte enzovoort. De voorbereidingen duurden in het totaal 
acht maanden.

Een tweede uitgangspunt van de tentoonstelling was het problematische 
gebrek aan samenhang van de werken die het museum bezit van één 

14 Hans Theys, Over zachte duivels. In: Hans 
Theys, Over Vorm, Croxhapox, Gent, 2009,  
p. 141.

omgekeerde verrassingen zorgde. (Twee deelneemsters vroegen mij of het 
mij was opgevallen dat er uitsluitend vrouwelijke kunstenaars deelnamen. 
Ik wendde voor dit niet te beseffen. Tijdens de tentoonstelling waren 
mensen vaak verrast toen ze ontdekten dat er geen mannelijke kunstenaars 
waren uitgenodigd.)

g. ‘Over spoken, monsters, flesgeesten en andere scheve verschijningen’, 
Project Space 1646, Den Haag, 2010

Voor deze tentoonstelling zocht ik een aantal werken rond het thema 
van ‘spoken’: beelden die opdoemen uit vormen (zoals schaduwen achter 
gordijnen, barsten in muren enzovoort) en pogingen van kunstenaars zulke 
beelden uit te lokken en te beheersen. Naast vooraanstaande kunstenaars 
als Raoul De Keyser, Berlinde De Bruyckere en Ann Veronica Janssens 
namen er ook minder bekende mensen deel én een heel jong student 
(Rein Dufait, 19 jaar oud). Naast zeer recente werken (een pas gemaakte 
sculptuur van Ann Veronica Janssens, één van Berlinde De Bruyckere 
en tekeningen van Elly Strik, die in een interview met mij beschrijft hoe 
haar tekeningen tot leven lijken te komen14, kwamen er ook klassieke 
stukken voor (Große Kordel van Bernd Lohaus uit 1968) of werken die 
ik had geleend van verzamelaars (Corps noir van Ann Veronica Janssens). 
Daarnaast werden er werken speciaal gemaakt voor de tentoonstelling 
door het kunstenaarsduo gerlach en koop. Tijdens het samenstellen van de 
tentoonstelling ontstonden vormelijke neventhema’s, zoals de sluimerende 
aanwezigheid van de kleur groen en werken die iets te maken hadden met 
cirkels, vierkanten en kubussen. Zo was er de ‘vierkantige’ Corps noir van 
Ann Veronica Janssens (oorspronkelijk een rond werk, maar in deze minder 
bekende variant vierkantig met afgeronde hoeken), Große Kordel van Bernd 
Lohaus (een in zichzelf geslagen touw dat droomt een vierkant te zijn), 
vierkante schilderijen van Raoul De Keyser enzovoort. Omdat ik dit soort 
tentoonstellingen traag samenstel, en sommige kunstenaars carte blanche 
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terugvoeren naar de context waarin ze zijn ontstaan of de betoverende sfeer 
waarin ze voor het eerst werden getoond. Mij schijnt het toe dat musea wel 
de werken bijhouden en tentoonstellen, maar vaak vergeten dat die werken 
meer vertegenwoordigen dan zichzelf en meer zijn dan documenten van 
iets wat voorbij is. Eigenlijk zijn het een soort van levende documenten, 
die met een beetje inspanning opnieuw ‘in beweging’ gebracht kunnen 
worden. Althans, dat geloof ik.

Frank Maes stond altijd open voor mijn kritiek. Hij was benieuwd naar 
inzichten die ik door mijn verschillende levensloop had verworven en naar 
manieren waarop we die binnen het museum konden aanwenden. Ook 
daarom nodigde hij mij uit een collectiepresentatie te maken.

Zo’n collectiepresentatie moet gezien worden in het kader van de opdracht 
van onze musea hun collectie toegankelijk te maken door middel van 
tentoonstellingen. De musea voor hedendaagse kunst in België krijgen 
immers niet alleen de opdracht kunstwerken te verwerven, te conserveren 
en te restaureren, ze moeten die werken ook tentoonstellen. De meeste 
museumdirecteurs hebben moeite met deze opdracht. Liever organiseren 
ze thematentoonstellingen of tentoonstellingen met nieuw werk, 
waarmee ze zich beter kunnen profileren dan met het tentoonstellen van 
collectiestukken die voor een groot deel werden aangekocht door hun 
voorgangers. Als reden voor hun geringe belangstelling voor het tonen 
van de collectie geven de directeurs meestal plaatsgebrek op. Naar mijn 
gevoel wordt er echter op een weinig inventieve manier omgegaan met 
de beschikbare ruimte. Ik beschouw het tonen van de collectie ook als 
heel belangrijk. Niet alleen voor de leek, die het recht heeft kennis te 
maken met wat de overheid heeft aangekocht. Ook voor de specialist, 
de kunstkenner, de criticus, de historicus of de theoreticus, die sommige 
werken maar om de vijf of om de tien jaar kunnen zien. Tekeningen 
of schilderijen zouden ze nog in het depot kunnen bestuderen, maar 
filmvoorstellingen, grote sculpturen (zoals het 400 kilo wegende  
De twee kanten van mijn deur, verschillende keren van Koen Theys) of 
complexe installaties als Wirtschaftswerte (1980) van Joseph Beuys, kunnen 
enkel naar waarde geschat of bestudeerd worden als ze echt worden 
opgesteld.

kunstenaar. Dat gebrek werd bijvoorbeeld vergroot door de werken van 
Walter Swennen aan te vullen met de werken die het M HKA bezit van 
deze kunstenaar. Van Mu.ZEE, het museum in Oostende, werden alle 
werken van Panamarenko geleend, om een meer volledig beeld van zijn 
oeuvre te kunnen bieden.

De samenwerking met deze musea wilde ook een voorbeeld zijn voor meer 
samenwerking tussen de musea in ons land.

b. Context

Van 2007 tot halverwege 2009 werkte ik deeltijds in het S.M.A.K., als 
medewerker van Frank Maes, die het laatste jaar van onze samenwerking 
senior curator was. Het was een leerrijke ervaring, waarbij ik kennismaakte 
met tal van nieuwe aspecten van het beheren van een museum. Vaak had 
ik kritiek op bepaalde aspecten van het beleid en bepaalde vormen van 
tentoonstellen. Zo interviewde ik Frank Maes naar aanleiding van de 
tentoonstelling ‘The Picturesque’, die hij had samengesteld en vormgegeven 
in overleg met Steven Jacobs en de deelnemende kunstenaars. In dit 
gesprek legde hij uit dat het pittoreske onder meer bestaat in een streven 
naar asymmetrie, in tegenstelling met de symmetrie van het classicisme. 
Toch had hij alle kunstwerken in het midden van een muur opgehangen. 
Niemand in het museum merkte dit op. In het algemeen vind ik de collectie 
van het S.M.A.K. ook erg somber. Ze bevat heel weinig werken met kleur 
of uitzonderlijke kleuren. Ook betreur ik het dat collectiepresentaties 
vrijwel nooit documentatie of bijkomende documenten bevatten, noch 
een poëtische benadering van de ruimte waarmaken.

Wat mij het meest verbaasde aan de werking van dit museum was de bijna 
onbegrijpelijke traagheid ervan, en uiteindelijk ook de geringe reflectie over 
de betekenis en de mogelijkheden van tentoonstellingen. We begrijpen dat 
musea hun collecties moeten ontsluiten voor het publiek. Maar hoe? Soms 
lijkt het alsof het louter ophangen van een werk volstaat. Ik geloof dat 
niet. Weinig werken, losgerukt uit hun context, kunnen de toeschouwer 
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van het S.M.A.K. opgericht en twaalf jaar geleid door Frederika Huys, die 
in die hoedanigheid veel expertise verwierf over het werk van Broodthaers 
en Panamarenko. Hoeveel zin heeft het dat restaurateurs dertig kilometer 
verderop, met vallen en opstaan, dezelfde expertise trachten te verwerven?

d. Raoul De Keyser

De keuze van de kunstenaars was gedeeltelijk gebaseerd op het verlangen 
deze problematiek zichtbaar te maken. Allereerst ging ik op zoek naar 
ensembles van werken van één kunstenaar die door hun willekeurige 
samenstelling zichtbaar zouden maken hoe ondoordacht collecties in ons 
land tot stand komen. Het meest representatieve ensemble, in dit verband, 
dat deel uitmaakt van de collectie van het S.M.A.K., wordt gevormd door 
zestien schilderijen van Raoul De Keyser (een deel van deze schilderijen 
maakt niet echt deel uit van de collectie, omdat ze eigendom zijn van 
de Vlaamse Gemeenschap, maar dat verandert wezenlijk niets aan de 
afwezigheid van enig beleid: hun toevoeging maakt het bestaande ensemble 
niet meer coherent, leesbaar of representatief ). Vroege schilderijen van 
deze schilder werden nooit samen getoond met later of recent werk. Dit 
werd nog eens bevestigd tijdens een telefoongesprek met de directeur van 
Mu.ZEE (het Oostendse museum voor hedendaagse kunst), die mij erop 
wees dat de oude en de nieuwe werken van De Keyser ‘een verschillend 
groen’ bevatten en ‘onmogelijk samen te tonen waren’. Als je weet dat deze 
kunstenaar onder meer vijftig jaar lang bezig is geweest met de studie van 
groen, dan lijkt het juist didactisch of zelfs academisch verantwoord te 
trachten deze schilderijen samen tentoon te stellen. En dat is wat ik heb 
geprobeerd. In een speciale ruimte die ik had gevraagd om proefopstellingen 
te kunnen maken, werkte ik samen met de curator Dirk Pauwels en met 
kunstenares Tamara Van San aan een ophanging waarin het oude werk 
naast het nieuwe werk werd getoond op zo’n manier dat het zichtbaar 
werd dat een belangrijk motief in het werk van Raoul De Keyser bestaat in 
het gebruik van groen, het testen van verschillende dragers en het telkens 
op een andere manier vormgeven van een ‘lijn’ of een ‘streep’. Zoals de 
schilder Wannes Lecompte, een jong bewonderaar van het werk van Raoul 
De Keyser, mij eens vertelde15, bestaat een geschilderde ‘lijn’ niet. Elke lijn 

15 Hans Theys, Wannes Lecompte. Schilderijen 
zonder vorm. In: Over vorm, Tweede herziene 
druk, Tornado Editions, Brussel, pp. 53–55.

c. Keuze van de werken / Problematiek van de collectievorming door 
musea

Zoals gezegd in de inleiding, werd de keuze van de werken bepaald door de 
problematiek van de collectievorming door musea. Het eerste wat je kan 
vaststellen is dat de verschillende musea in ons land elk een erg heterogene 
collectie hebben, die zelden of nooit een coherent of naar volledigheid 
of representativiteit strevend ensemble werken van één kunstenaar 
bevat. De eerste reden hiervoor is dat de directeurs tegenover niemand 
verantwoording dienen af te leggen, niet verplicht zijn advies in te winnen 
en vaak ad-hocbeslissingen nemen. Werken worden gekocht om de meest 
uiteenlopende redenen, die zelden of nooit te maken hebben met een 
coherent aankoopbeleid. De tweede reden is dat de verschillende musea 
niet samenwerken. Als zij onderling zouden afspreken welk museum 
zich zou wijden aan welke kunstenaars, zou er meer kans zijn dat de 
verschillende musea tot mooie ensembles kwamen. Omdat dit tot voor kort 
absoluut niet gebeurde, heb ik de directeurs van de verschillende musea 
in 2007 voorgesteld dat zij elkaar kunstwerken in permanente bruikleen 
zouden geven: alle werken van Panamarenko konden bijvoorbeeld in 
Gent of Oostende bewaard en tentoongesteld worden, alle werken van 
Luc Tuymans in Antwerpen enzovoort. Zo’n overeenkomst zou ook een 
clausule kunnen bevatten dat ensembles die niet worden getoond in het 
gastmuseum wel in een ander museum getoond kunnen worden. Die 
werkwijze zou meteen twee voordelen bieden. Ten eerste zouden zinvolle 
ensembles samengesteld kunnen worden, ten tweede zouden bezoekers uit 
het buitenland die belangstelling hebben voor een bepaald kunstenaar, op 
één plek terechtkunnen om kennis te maken met zoveel mogelijk werken. 
Een derde voordeel zou hierin kunnen bestaan dat de conservatie- en 
restauratieafdeling van één museum veel expertise zou kunnen verwerven 
over één bepaald oeuvre. Zo werd de conservatie- en restauratieafdeling 
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e. Walter Swennen

Een tweede kunstenaar van wie het S.M.A.K. verscheidene werken bezit, is 
Walter Swennen. Ook hier gaat het om een heterogene groep schilderijen. 
De situatie is echter anders dan bij Raoul De Keyser, omdat Swennen met 
elk nieuw schilderij een nieuwe picturale ruimte tracht te laten ontstaan uit 
de eigenlijke handeling van het schilderen. Hierdoor bestaat er veel minder 
zichtbare coherentie tussen zijn schilderijen, ook al zijn ze samen ontstaan 
en bevonden ze zich oorspronkelijk in dezelfde tentoonstelling. Toch moet 
het mogelijk zijn een ensemble samen te stellen dat een gevarieerd, maar 
toch samenhangend beeld vormt van Swennens werk. Niet in onze musea. 
De werken werden niet aangekocht met een samenhangend ensemble 
voor ogen. Om deze omstandigheid in de verf te zetten (maar ook om een 
voorbeeldige samenwerking met andere musea op te zetten, zie elders), 
werd gevraagd of het M HKA zijn schilderijen van Swennen wilde uitlenen. 
Zo ontstond een ensemble dat weliswaar een vollediger beeld gaf van de 
mogelijkheden van Swennens werk, maar, door het beperkte aantal, zeker 
niet zonder de heterogeniteit van het ensemble te versterken.

Los van het streven de problematiek van de collectievorming zichtbaar 
te maken, had deze strategie ook als doel de ophanging te bemoeilijken. 
Zo werd een drievoudig doel nagestreefd: de problematiek van de 
collectievorming zichtbaar maken, tonen waaruit de specifieke textuur 
en picturale ruimte van Walter Swennens werk bestaan, én een mooie 
ruimtelijke compositie maken. De schilderijen werden met elkaar 
geconfronteerd zoals ik dat al had gedaan in de M HKA-catalogus van 
1994, namelijk op een manier die zichtbaar maakt hoe dezelfde kleuren 
soms worden ingezet op de achtergrond, soms op de voorgrond, soms om 
vorm te geven aan een abstract element, soms om een figuur of een woord 
gestalte te geven. Deze verhelderende confrontaties tussen verschillende 
schilderijen ontstaan door ze te laten clusteren.

In de aanloop naar deze tentoonstelling werd in het tijdschrift <H>art 
een bijlage gepubliceerd, waarin sprake was van een schilderij van 
Swennen dat een sleutelrol speelt binnen zijn werk. Daardoor kon de 
eigenaar het schilderij nog tijdig aanbieden en werd het opgenomen in de 
tentoonstelling.

16 Hans Theys, Raoul De Keyser. Ik ben een ma-
ker. Ik wil het zien en afsluiten. Een weerbarstig 
gesprek met Raoul De Keyser. In: Over Vorm, 
Tweede herziene druk, Tornado Editions, Brus-
sel, p. 80.

17 Hans Martens. Kunsthistoricus, voormalig 
medewerker van het S.M.A.K., eredirecteur van 
het HISK, thans freelancecurator en directeur 
van de Academie van Mechelen.

bestaat uit vlekken, stippen of vegen. De Keyser drukte het uit als volgt: 
‘Veel van mijn schilderijen zijn een oefening in moeizaam schilderen, een 
aanzuiveren van lijnen of vlakken. (…) Ik heb ook altijd gezocht naar 
vormen van weerbarstigheid. Wat is technisch kunnen? Het overcrossen 
van daar naar daar. Sommigen doen dat zo rechtlijnig mogelijk, een ander 
doet dat al walsend.’16 De ophanging van ‘Xanadu’ trachtte dit vormelijke 
thema zichtbaar of voelbaar te maken.

Deze ophanging gebeurde in afwezigheid van de kunstenaar, omdat die 
zich vrijwel nooit meer over grote afstanden verplaatst. Na het voltooien 
van de ophanging, bezorgde ik de kunstenaar foto’s. Zijn antwoord luidde: 
‘Ik ben het S.M.A.K.-voorstel zeer genegen en lijk uit naar de realisatie 
ervan’. 

Zoals ik eerder had gedaan tijdens tentoonstellingen (bijvoorbeeld tijdens 
‘For Your Eyes Only’ in april 2010), wilde ik in het kabinet met schilderijen 
van Raoul De Keyser zitbanken plaatsen, zodat de toeschouwers, maar ook 
de kunstenaar zelf, de schilderijen rustig zouden kunnen bekijken. Zoekend 
naar een geschikte bank, ontdekte ik dat De Keyser voor ‘Documenta IX’ 
een bank had laten bouwen door de schrijnwerker van het museum. Ik 
vond dit heel bijzonder. De Keysers vader was timmerman. Ook om die 
reden maakt hij nog steeds al zijn spieramen zelf. De bank bleek echter 
verdwenen. Niemand wist waar ze gebleven was. Om die reden publiceerde 
ik een tekening van de bank, gemaakt door Hans Martens17, en een foto 
van voormalig galeriehoudster Anny De Decker, waarop we de kunstenaar 
en Bernd Lohaus op de bewuste bank zien zitten.

Uiteindelijk heeft Raoul De Keyser de tentoonstelling bezocht en de 
ophanging een uur lang bekeken, zittend op de bank. Hij schonk mij 
ook een tekening om mij te bedanken. Een zeldzaam gebaar, en heel 
ontroerend.
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metalen rekken waarop zich consumptiegoederen uit het voormalige Oost-
Duitsland bevinden. Bij deze rekken hoort een beschadigde gipsen blok 
(ongeveer 100 x 50 x 80 cm) die ter gelegenheid van elke tentoonstelling 
‘hersteld’ dient te worden met roomboter. In een schaal met spatel bevindt 
zich gedurende de volledige tijd van de tentoonstelling het overschot van 
het pakje boter, dat steeds sterker gaat ruiken. De gerepareerde plekken 
worden geleidelijk geler en donkerder. Tegelijk slorpt de gipsen blok het 
vet van de boter op, waardoor de blok ‘opgeladen’ wordt. Een elektrisch 
snoer met stekkertje verbindt deze ‘batterij’ met de metalen rekken.

Dit geheel dient omringd te worden door een aantal schilderijen die 
afkomstig moeten zijn van het dichtstbijzijnde Museum voor Schone 
Kunsten en geschilderd moeten zijn tijdens het leven van Karl Marx.

In het algemeen hou ik er niet van dat museumruimtes verduisterd worden 
om werk te tonen, zeker niet als dit sculpturen of schilderijen zijn. Door 
een aantal ingrepen die ik elders beschrijf, bracht ik zoveel mogelijk 
daglicht binnen in het museum. Tegelijk creëerde ik echter twee grote zalen 
zonder daglicht (in het midden van het museum, dat naast de felverlichte 
gangen altijd als onderbelicht overkomt) en diende ik een oplossing te 
vinden voor twee zaaltjes die alleen onrechtstreeks daglicht ontvingen, 
waarvan de deuropening voor de vorige tentoonstelling was verkleind 
en waarvan één zaaltje helemaal zwart geschilderd was. Deze zaaltjes zijn 
elkaars spiegelbeeld. Aanvankelijk wilde ik in één zaaltje Wirtschaftswerte 
opstellen en in het andere de film Clown Torture van Bruce Nauman. 
Van David Claerbout had ik vernomen dat er nieuwe geluidsparasols 
bestonden die het mogelijk zouden maken deze film te vertonen zonder 
met het bijbehorende geluid de hele tentoonstelling te besmetten. De 
aanschaf van deze parasols behoorde echter niet tot de mogelijkheden. Op 
aandringen van de curator Dirk Pauwels, die ik uitnodigde voorstellen te 
doen, opteerde ik echter voor een serie werken van de schilder Thierry De 
Cordier. Omdat deze werken erg donker zijn, ging ik voor de schilderijen 
die zouden deel uitmaken van Wirtschaftswerte in het MSK aanvankelijk 
op zoek naar heel donkere landschappen, als romantische pendant voor 
het zaaltje met donkere landschappen van Thierry De Cordier. (Ik hoopte 
landschappen te vinden in de geest van Strindbergs schilderijen.) Ik vond 

Enkele maanden eerder had ik met Swennen in de proefruimte een 
ophanging gerealiseerd, die ik echter niet boeiend genoeg vond om te 
reproduceren. Het ging om een braaf naast elkaar plaatsen van schilderijen 
opdat ze elkaar zo weinig mogelijk zouden hinderen. Toeschouwers in 
België kunnen echter regelmatig kennismaken met ophangingen die 
door Swennen zelf worden verzorgd (tijdens solotentoonstellingen in 
verschillende galerieën). Hier wilde ik echt proberen om enerzijds het 
gebrek aan samenhang van de aangekochte werken onmiskenbaar te 
maken, anderzijds inzicht in de specificiteit van het werk te genereren én 
een boeiende ophanging te realiseren. Voor Swennen was de uiteindelijke 
ophanging zo confronterend, dat ik heb overwogen toch een neutrale 
opstelling te maken. Op aanraden van Dirk Pauwels, die ik als een 
meester-accrocheur beschouw, en niet zonder met hem alsnog een poging 
te hebben ondernomen, hebben we onze ophanging uiteindelijk toch 
behouden. Samengevat kunnen we stellen dat Swennen de ophanging te 
didactisch vond. Een van de hoofdlijnen van zijn poëtica is immers dat 
de toeschouwer ‘niets toevoegt’ aan een kunstwerk. De toeschouwer hoeft 
het dus ook niet te ‘begrijpen’. Mijn streven als tentoonstellingsmaker is 
echter de kunstwerken zoveel mogelijk te ontsluiten voor leken en jonge 
kunstenaars. Ik geloof dat kunstwerken daarom baat hebben bij een heldere 
presentatie, ook al is die confronterend voor mensen die deze helderheid 
niet nodig hebben. In het algemeen behoort het volgens mij ook tot de taak 
van de kunstcriticus of de curator zo helder mogelijk te zijn, ook tegenover 
de kunstenaar. Een helder standpunt dient iedereen, ook als je van mening 
verschilt. Bovendien kan enig weerwerk van een curator in zijn of haar 
relatie met een kunstenaar vaak diens werk dienen. En daarbij komt nog 
dat vooral in het S.M.A.K. de voorbije jaren te weinig tegenstand werd 
geboden aan de expansiedrift van sommige kunstenaars. De rol van de 
curator bestaat erin zowel kunstenaar als publiek te dienen, maar dienen 
betekent niet altijd slaafs volgen.

f. Joseph Beuys

Een van de mooiste en belangrijkste werken van de collectie van het 
S.M.A.K. is Wirtschaftswerte (1980) van Joseph Beuys. Dit werk bestaat uit 
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Panamarenko kijkt naar het gestaureerde werk Hofkes (1967) in aanwezigheid van restauratrice 
Frederika Huys, Dirk Pauwels, Zoro Feigl en Tamara Van San

Opbouw van Panamarenko’s Bernouilli (1995) in maart 2010

wel enkele landschappen met molens en knotwilgen, maar niet voldoende 
en niet mooi genoeg om een krachtige reeks te maken. Daarom opteerde 
ik voor een reeks van portretten, waarbij ik portretten uitkoos met een 
zwarte achtergrond én een mooi gesculpteerde, vergulde lijst.

Tijdens mijn bezoek aan het MSK had ik immers gevoeld dat de perforaties 
in de stijlen van de metalen rekken sculpturale tegenpolen waren van de 
bolletjes en krulletjes die je aantreft op deze vergulde lijsten. Ik vermoedde 
ook dat het goudkleurig worden van de boter (waar het gipsen blok 
hersteld werd) niet alleen verbonden was met de ‘waarde’ van de uitgestalde 
voedingswaren, maar ook met de vergulde lijsten van de schilderijen, die 
uitdrukking gaven aan de rijkdom van de geportretteerde burgers.

Tot slot hing ik deze portretten iets hoger op dan gebruikelijk, zodat de 
ogen van de portretten doorheen de rekken niet alleen zichtbaar werden 
voor toeschouwers met een gemiddelde lengte (tussen 1,60 en 1,90 meter), 
maar ook op hen neerkeken.

Daarnaast besloot ik de volledige ruimte (behalve een uitsparing in de 
zoldering, die een dakkoepel imiteert) in een museaal donkerrood te 
schilderen.

Zoals elders betoogd, liet ik alle oude lampen van de volledige 
benedenverdieping vervangen door nieuwe daglichtlampen. Voor de 
Beuysinstallatie liet ik echter enkele oude spots uit de jaren zeventig 
bewaren. Deze spots zenden geel licht uit. Door een grote hoeveelheid 
van deze spots te gebruiken (ik meen zes of acht) versterkte ik op een 
onopvallende manier het goudkleurige effect van de boter, de vergulde 
lijsten én de kartonnen verpakkingen van de voedingswaren, die er 
daardoor ook enigszins goudkleurig gingen uitzien. Tegelijk gebruikte ik 
zoveel licht, dat het mogelijke, donkere effect van de donkerrode muren 
en de schilderijen met zwarte achtergronden volledig werd ondervangen. 
De voornaamste bedoeling van dit vele licht was echter vooral bepaalde 
popart-achtige bestanddelen van de installatie beter tot hun recht te laten 
komen. Tussen de voedingswaren op de rekken bevinden zich immers 
twee lichtblauwe, metalen blikken en enkele kleinere groene en oranjerode 
blikjes, die pas opvallen als je het geheel goed uitlicht.
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 Panamarenko’s Bernouilli (1995) en Nieuwe bronzen uit de renaissance: Stier (2010) 
van Damien De Lepeleire (met assistentie van Amélie de Brouwer)

 Luc Deleu, De laatste steen van België – La dernière pierre de Belgique (1979), 
definitief ingemetseld

 Panamarenko, Bernouilli (1995)
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 Zaal met werk van Dirk Braeckman, iets te hoog of te laag opgehangen, badend in 
zacht licht. Aan de ingang een sleutelwerk naast Anselmo’s Torsione (1968)

 Dirk Braeckman, F.E.L.S.#1 (2010) en 
Carl Andre, Sixtyseventh Copper Cardinal (1974)
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Werk van Panamarenko, onder meer geleend van mu.ZEE en Middelheim

 Werk van Panamarenko , onder meer geleend van mu.ZEE en Middelheim, Erdtelephon 
(1968) van Joseph Beuys en 289 Coquilles d’Œufs (1966) van Marcel Broodthaers

Werk van Panamarenko, onder meer geleend van mu.ZEE en Middelheim. 
Deze foto en de foto’s op de volgende pagina: Dirk Pauwels
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 Lange gang die aan beide uiteinden een doorkijk biedt, schijnbaar verlengd door 
Donald Judds werk Six Open Plywood Boxes Dividing a Wall into Sevenths (1975) 

en plannen van Deleu en TOP Office

 Werk van Panamarenko, Marcel Broodthaers en Tamara Van San

 Werk van Panamarenko, Bruce Nauman en Tamara Van San.
Alle foto’s op deze pagina’s van Dirk Pauwels

 Luc Deleu & TOP Office, maquettes en plannen van De Onaangepaste Stad (1994–
2004) maquette van de Barcelona Towers (1984) om het gangeffect te versterken
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 Werk van Ann Veronica Janssens en Bernd Lohaus

Werk van Bernd Lohaus en Didier VermeirenZaal met werk van Bernd Lohaus, Didier Vermeiren en Ann Veronica Janssens. In het 
midden werd een muur verwijderd, waardoor eindelijk een dwarsdoorzicht mogelijk 

werd, zodat je kon zien hoe breed de ruimte was en waar je je bevond.

 Joseph Beuys, Wirtschafswerte, 1980. Alle foto’s op deze dubbele pagina: Dirk Pauwels
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 Zicht op de Raoul De Keyser-zaal. Foto: Dirk Pauwels

Zicht op Swennen-zaal, juni 2010. Foto: Dirk Pauwels
‘Hans a un certain besoin d’être didactique’ (W.S.) 

 Proefopstelling van Walter Swennen, maart 2010. Foto: Lies Vandevorst 
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Peter Buggenhout, The Blind Leading the Blind #9 (2005). 
Foto: Wouter Van Vooren

Peter Buggenhout, The Blind Leading the Blind #9 (2005 – detail). 
Foto: Lies Vandevorst 

Bernd Lohaus en Anny De Decker bekijken hun bruiklenen 
in aanwezigheid van Dirk Pauwels. Foto: Elisabeth Ida
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 Bernd Lohaus kijkend naar Große Kordel (1968). Foto: Wouter Van Vooren

Op die manier trachtte ik een installatie opnieuw tot leven te brengen 
zonder er wezenlijk iets aan te veranderen. Het is immers zo dat wij deze 
installatie voornamelijk kennen via zwart-witfoto’s die in 1980 werden 
gemaakt van de oorspronkelijke opstelling. Dit maakt dat wij dit werk 
gaan denken als een zwart-witte sculptuur. Daarnaast dreigt het algemene 
gevaar deze sculptuur te benaderen als een illustratie van een idee en niet 
als een sculptuur of een schilderij in de ruimte, zoals het ongetwijfeld ook is 
bedoeld. Dàt dit zo is, kan je aantonen door het werk op een overtuigende 
manier aanwezig te maken en op zo’n manier tentoon te stellen dat nieuwe 
verbanden zichzelf tonen.

Voor de eigenlijke opstelling van het werk bestaat geen protocol. Enkel 
twee schetsen van Dirk Pauwels (om de plaatsing van de voorwerpen te 
onthouden) en Jan Hoets ongetwijfeld terechte bewering dat Beuys hem 
heeft opgedragen het gipsblok altijd persoonlijk te herstellen (te repareren 
met de boter). Vandaag wordt deze taak volbracht door Dirk Pauwels, na 
mondelinge overdracht van de verantwoordelijkheid door Jan Hoet.

Tijdens het opstellen van dit werk gebeurde er iets wat vergelijkbaar was 
met mijn intuïtie met betrekking tot de zitbank voor Raoul De Keyser. Ik 
zag dat de metalen schaal met boter en spatel door Dirk Pauwels achteraan 
op het rek werd geplaatst en vond dit jammer. Toen ik de installatie toonde 
aan de kunstenaar Bernd Lohaus, die Beuys en diens werk goed kende, 
vroeg hij meteen: ‘Waar is de boter?’ en hij stond erop dat de schaal op het 
gipsblok geplaatst werd en toen ik alsnog aarzelde, klom hij onder de kabel 
die de installatie beveiligde en deed hij het zelf. Later werd de schaal door 
Pauwels teruggeplaatst.

Tijdens de opening verklaarde een van de oudere toeschouwers dat de 
installatie het effect had van een tijdmachine: dat hij zich enkele momenten 
lang teruggeslingerd voelde in de tijd en dat het even had geleken alsof hij 
de sculptuur voor het eerst zag. Een dubbele ervaring, dus: enerzijds zag 
het werk eruit als nieuw, maar anderzijds bracht deze ervaring hem terug 
naar het moment waarop hij het voor het eerst had gezien! Ik beschouwde 
dat als een bijzonder compliment, omdat ik vermoedde dat ik bepaalde 
sculpturale bedoelingen van Beuys goed had aangevoeld: bedoelingen die 
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9. Panamarenko

Van Panamarenko werden in totaal achttien werken tentoongesteld. Vier 
van deze werken waren afkomstig van het Oostendse museum voor Belgische 
kunst (mu.ZEE) als positief onderdeel van het problematiseren van de 
collectievorming door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse musea 
voor hedendaagse kunst: namelijk als voorbeeld van een samenwerking die 
ik wenselijk en zelfs onontbeerlijk acht. In een bijgaande tekst, gepubliceerd 
in het kunsttijdschrift <H>art, pleitte ik voor een gemeenschappelijk 
beleid inzake collectievorming met behoud van de verschillende musea 
en respect voor de autonomie van hun respectieve directeuren. Net na de 
afloop van de tentoonstelling ‘Xanadu’ publiceerde BAM een studie over 
dit onderwerp en werd ik gevraagd als spreker bij het lanceren van deze 
studie.18 Besprekingen die al enkele jaren aan de gang waren tussen de 
verschillende directeurs, maar die nog niets hadden opgeleverd, kwamen 
ook in een versnelling.

Een bijkomende, maar niet onbelangrijke reden voor het toevoegen van de 
werken van Panamarenko uit Mu.ZEE, is het feit dat dit bijzondere werken 
zijn, die bovendien stammen uit een periode die niet vertegenwoordigd is 
in de collectie van het S.M.A.K., met name de jaren tachtig en het begin 
van de jaren negentig. Zo kon ik, enerzijds, erop wijzen dat de vroegere 
directeur van mu.ZEE (toen nog PMMK Oostende) zeer mooie aankopen 
heeft gedaan en, anderzijds, demonstreren hoe het samenvoegen van beide 
collecties tot een vollediger beeld van Panamarenko’s werk kon leiden. 
(Hierbij moet ik aanstippen dat al deze zaken ook uiteengezet werden in 
de krantvormige catalogus / wandeltekst die bij de tentoonstelling hoorde 
en gratis werd verstrekt aan alle bezoekers. Hierover meer elders.) Tot slot 
gaf dit mij ook de mogelijkheid deze werken beter te tonen dan voorheen 
in mu.ZEE (waar Flying Cigar, bijvoorbeeld, jarenlang werd getoond in 
een afzichtelijke vitrine, schommelend op de breuklijn tussen de twee 
‘helften’ van deze vitrine). 

Het eerste werk van Panamarenko dat te zien was als je de tentoonstelling 
‘Xanadu’ bezocht, werd door een privéverzamelaar toevertrouwd aan het 
museum als permanente bruikleen. Het gaat om het vliegende platform 

18 Paul Depondt, Met nieuwsgierige blik – 
Collectievorming en aankoopbeleid in Vlaande-
ren, ASP Editions, Brussel, oktober 2010.

nooit werden genoteerd door de mensen van het museum, die immers telkens 
terugkeren naar enkele zwart-witfoto’s, de twee plannetjes van Dirk Pauwels 
en de herinneringen van de voormalige directeur Jan Hoet. Net om dit 
soort beperkte geheugen te vermijden, creëren restaurateurs tegenwoordig 
‘overlevingspakketten’ voor kunstwerken: gebruikte materialen en notities 
in verband met technieken en intenties die later gebruikt kunnen worden 
om ze te restaureren, maar ook tentoonstellingsprotocols, inclusief 
variaties voor mogelijke opvoeringen van performances of opstellingen van 
complexe installaties. 

Naast Wirtschafstwerte toonde ik tijdens deze tentoonstelling ook Erdtelefon 
(1968). Deze sculptuur stelde ik tentoon als deel van een ensemble met 
werk van Panamarenko. Het maakt geen deel uit van de collectie van het 
S.M.A.K., maar van de collectie van Bernd Lohaus en Anny De Decker, 
die het als permanente bruikleen hebben toevertrouwd aan het museum. 
Een minder zichtbaar, maar bijkomend onderdeel van deze tentoonstelling, 
was dat ik haar als speerpunt heb gebruikt in een pleidooi voor een beter 
beheer van de werken in bruikleen. Anny De Decker en Bernd Lohaus 
vroegen al jaren om een volledige en accurate lijst met de werken van Beuys 
die ze aan het museum hadden geleend. Die lijst kwam er niet. Tegelijk 
maakte Bernd Lohaus, die Erdtelefon samen met Beuys had gemaakt in een 
tuin in Weert, zich zorgen om de toestand van deze sculptuur (ook omdat 
hij zelf ernstig ziek was en anderen na zijn eventuele overlijden niet op 
dezelfde manier zouden kunnen handelen). Zo drong ik er tijdens de acht 
maanden durende voorbereidingen voor deze tentoonstelling op aan dat 
alle bruiklenen van Anny De Decker en Bernd Lohaus accuraat zouden 
worden gerepertorieerd en dat de eigenaars de staat van hun werken zouden 
kunnen verifiëren. Dit is gebeurd, onder leiding van het toenmalige hoofd 
van de conservatie- en restauratieafdeling Frederika Huys. Ik was ook zelf 
aanwezig tijdens het uitpakken en bekijken van de werken.
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dovemansgesprek met Jef Cornelis, die namens de Vlaamse Gemeenschap 
kwam peilen naar mogelijkheden voor de restauratie van de sculptuur 
Feltra.

Bernouilli werd opgehangen naast de balie van het museum, waar het 
museum het hoogst is én je tegelijkertijd door twee grote openingen van 
de eerste verdieping naar beneden kan kijken, zodat je het vliegtuig en de 
bijbehorende ballonnen van drie fundamenteel verschillende standpunten 
kon bekijken. In de buurt van deze sculptuur hing de tekening Paradox 
II-schip, waaruit de sculptuur is voortgekomen.

Een groot aantal andere werken van Panamarenko (Krokodillen, Meikever, 
Hofkes, Noordzeepedalo, Paradox, Flying Cigar, Rugzakvlucht en Bing 
Motor) werd voor het eerst sinds lange tijd bevrijd van plexiglazen boxen, 
sokkels en staanders allerhande, en samen tentoongesteld op één sokkel. 
De bedoeling van het samenbrengen op één sokkel was te laten voelen 
dat er voor Panamarenko geen onderscheid bestaat tussen de verschillende 
disciplines waarin de cultuur wordt opgedeeld. Technische oplossingen of 
wetenschappelijke inzichten hebben esthetische, logische, vormelijke en 
andere kwaliteiten die ze delen met oplossingen die geformuleerd worden 
binnen de kunsten. Een mooi voorbeeld hiervan, zij het natuurlijk niet 
volledig overeenstemmend met Panamarenko’s inzichten of benaderingen, 
is het werk Erdtelefon (1968) van Joseph Beuys, dat werd tentoongesteld 
op dezelfde sokkel. Door zijn samengestelde aard toonde Erdtelefon, dat 
bestaat uit een mooie houten plank, een aardkluit en een bakelieten 
telefoon, een verband met meer technische werken als Rugzakvlucht of 
Flying Cigar én met vroege poëtische objecten als Hofkes. Verder werd 
natuurlijk voor deze sculptuur gekozen, omdat Panamarenko publiekelijk 
maar twee kunstenaars waardeert: Joseph Beuys en Marcel Broodthaers. 
Van deze laatste kunstenaar bevond zich vlakbij het werk 289 Coquilles 
d’Œufs (1966). Panamarenko houdt in het oeuvre van Broodthaers vooral 
van de vroege werken met eierschalen, mosselschelpen en steenkool: 
assemblages met eenvoudige materialen of voorwerpen in de traditie van 
de arte povera.

De Panamarenkozaal bevatte ook het werk Untitled (Four Small Animals) 
uit 1989 van Bruce Nauman. Sculpturaal en ruimtelijk vormde dit 

Bernouilli (1995), dat ik samen met de kunstenaar heb gebouwd. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit werk zou worden opgehangen 
in het Vlaams Parlement. Een ongelukkig geformuleerde brief waarin 
Panamarenko werd gevraagd zijn vliegtuig iets kleiner te maken en voor 
iets minder geld te verkopen, leidde tot de kunstenaars beslissing het werk 
niet te verkopen. In 1998 werd het werk hangend tentoongesteld in de 
Fondation Cartier in Parijs. Ik was aanwezig tijdens deze ‘ophanging’. In 
het S.M.A.K. was het echter al eens tentoongesteld, zoals het te zien was 
tijdens de vernissage in de lage ruimten van de Brusselse galerie Brachot: 
rustend op de vloer.

Voor mij vormde de uitnodiging aan de slag te gaan met de collectie 
van het S.M.A.K. een ideale gelegenheid om Bernouilli te tonen zoals 
oorspronkelijk bedoeld. Om er zeker van te zijn dat ik het vliegtuig juist 
ophing, nodigde ik de kunstenaar uit te helpen met een proefopstelling. 
Die opstelling werd gemaakt met medewerking van Frederika Huys, die 
van de gelegenheid gebruikmaakte om ook over andere details inlichtingen 
in te winnen.

Diezelfde dag keek ik met Panamarenko ook naar een aantal werken die we 
zouden tentoonstellen en die pas gerestaureerd waren door Frederika Huys: 
Meikever (1975) en Hofkes (1967). Trots wees ze erop dat ze in een van 
de drie Hofkes een vijvertje van polyester had blootgelegd. Panamarenko 
herinnerde zich niets meer van het vijvertje. Toen Frederika echter wees op 
twee piepkleine koperen ringetjes die uit dit plasje opdoemden, herinnerde 
hij zich dat daar twee ‘buisjes’ hadden opgestaan die riet voorstelden. 
‘Welke buisjes?’, vroeg ik. ‘Aquariumbuisjes,’ antwoordde hij. Deze buisjes 
werden uiteindelijk niet toegevoegd aan het werk, helaas. Het was echter 
wel duidelijk hoe het uitnodigen en consulteren van een kunstenaar 
kon bijdragen tot een beter begrip voor het conserveren, tentoonstellen 
en restaureren van zijn werk. (Misschien moet ik hieraan toevoegen dat 
Panamarenko tijdens de jaren negentig een tegenstander was van het 
restaureren van zijn eigen werk, maar dat het werk van Frederika Huys 
hem heeft overtuigd van de zin ervan. Dàt hij een tegenstander was, 
weet ik omdat ik in 1995 of 1998 aanwezig was tijdens een soort van 
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gebruikte panelen: 8 x 122 x 244 cm. De panelen bestonden uit multiplex 
van populier. Enkele maanden eerder had ik in galerie Transit in Mechelen 
een transportkist van dit materiaal gezien die deze galerie zelf had laten 
maken, waardoor ik een adres kreeg waar ik het gebruikte, prachtig, gele 
multiplex van populier kon bestellen. (Sindsdien wordt dit materiaal steeds 
vaker gebruikt, onder meer voor een tentoonstelling met werk van Raoul 
De Keyser in Brussel.)

Het idee een lage sokkel te gebruiken om de werken niet op de vloer 
te hoeven zetten (waar ze beschadigd kunnen raken) zonder ze te veel 
te monumentaliseren, kreeg ik in 2007 toen ik een afsplitsing van de 
tentoonstelling ‘Tumbleweed’ opstelde in Lokaal 01 in Breda. In een van 
de zalen bevond zich een ongeveer vijftig centimeter brede, valse wand, die 
ik niet mocht verwijderen. In plaats van de wand gewoon tegen de muur 
te schuiven, zoals vaak wordt gedaan, of te gebruiken om een schilderij 
aan op te hangen (wat ik nooit zou doen), legde ik de wand op zijn zijkant 
op de vloer en gebruikte ik hem als lage sokkel. Zo ontdekte ik dat je op 
die manier een ideaal tentoonstellingsinstrument verkrijgt. Voorwerpen, 
drukwerk, tekeningen of foto’s die je op die hoogte neerlegt, lijken heel 
dichtbij om naar te kijken, terwijl je er met de handen niet bijkan zonder 
je te bukken. Bovendien maakt zo’n sokkel het mogelijk muren minder 
of zelfs helemaal niet te gebruiken, waardoor je een andere, minder 
dwingende, voorspelbare of claustrofobische ruimtelijke ervaring mogelijk 
maakt.

Later deed ik hetzelfde met de verplaatsbare, valse wanden die zich 
bevinden in de Wintertuin, de tentoonstellingsplek van de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Als copromotor van de 
doctorerende kunstenaar Ruth Loos, had ik deze persoon uitgenodigd een 
week lang te komen werken in deze Wintertuin en legde ik voor haar 
drie of vier wanden op de vloer. (Meteen kwam iemand dit verbieden, 
omdat de wanden niet bestand zouden zijn tegen ‘zijwaartse druk’, nadat 
ik echter beloofd had eventuele schade te vergoeden, konden we verder 
werken.) Ruth Loos perfectioneerde deze tentoonstellingstechniek in 
een solotentoonstelling in STeM in Sint-Niklaas in 2009 en in 2010 
in een prachtige presentatie als onderdeel van de groepstentoonstelling 

hangende werk een pendant voor het volume van de sokkel, maar er werd 
in de eerste plaats voor deze sculptuur geopteerd omdat Panamarenko het 
een mooi werk vindt, al zegt hij zoiets niet publiekelijk. Ook hou ik ervan 
als in tentoonstellingen in de hoogte gewerkt wordt en dingen aan de 
zoldering komen te hangen. Vaak wordt de bovenzijde van hoge ruimtes 
niet volledig benut, wat ik sculpturaal als een groot gebrek ervaar. Voor 
deze tentoonstelling heb ik niet alleen Untitled (Four Small Animals) en 
Bernouilli aan de zoldering opgehangen, ik heb ook een heel grote foto van 
Dirk Braeckman en twee aquarellen van Damien De Lepeleire op grote 
hoogte opgehangen, zodat de volledige tentoonstellingsruimte benut werd 
en de architectuur van het museum voelbaar werd.

Een van de werken uit de collectie van Mu.ZEE, Noordzeepedalo, heb ik 
destijds zelf opgesteld op de kunstbeurs van Basel, toen het werk voor het 
eerst werd tentoongesteld. Andere werken kende ik omdat ik ze eerder al 
had opgesteld in Tokyo en Parijs, of omdat ik ze had gefotografeerd voor 
de oeuvrecatalogus over het werk van Panamarenko (1992).

Niet alle werken van Panamarenko kwamen terecht op de sokkel. Drie 
werken op schraagjes kwamen, samen met de vliegtuigen Piewan en Flying 
Wing op de vloer te staan (Afwasbak, IJskreem en Pastillemotor nr. 2).

Het werk Afwasbak werd voor deze tentoonstelling geleend van het 
Middelheimmuseum, waar het in permanente bruikleen werd gegeven 
door Anny De Decker en Bernd Lohaus. Zelf vind ik dat dit werk beter 
tot zijn recht zou komen in de collectie van het S.M.A.K. Ik heb er bij de 
eigenaars voor gepleit dat het werk na de tentoonstelling in het S.M.A.K. 
zou blijven. De eigenaars geven echter de voorkeur aan een spreiding van 
de werken omwille van het risico op brandgevaar enzovoort.

De overige werken werden dus samengebracht op een sokkel in de vorm 
van een compositie die er vanuit alle hoeken goed uitziet. De sokkel zelf 
was 35 centimeter hoog. Dat is net iets hoger dan een traptrede, waardoor 
mensen vanzelf voelen dat ze niet geacht worden de sokkel te betreden. 
De maten van de sokkel beantwoordden aan de standaardmaten van de 
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voorwerpen niet verenigbaar waren met de donkerroze muur, maar het 
omgekeerde gebeurde: het leek alsof de rode voorwerpen een roze gloed 
verspreidden die het gehele ensemble verbond. Op die manier zorgde ik er 
niet alleen voor dat de leegte van de muur manifest werd, de muur leek ook 
een tweede sokkel te worden, die de tentoonstelling liet samensmelten.

Panamarenko bezocht de tentoonstelling tijdens de sluitingsuren en vond 
de presentatie geslaagd.

h. Dirk Braeckman

Ik opteerde voor werk van Dirk Braeckman om verschillende redenen. Ten 
eerste was er de noodzaak twee grote, duistere zalen te maken op een plek 
in het museum die er altijd onaangenaam duister uitziet, omdat ze altijd 
gezien wordt met het tegenlicht van de achterliggende gangen die zich aan 
beide zijden bevinden (zie elders meer hierover). Zo kwam ik op het idee 
twee schemerachtige oeuvres te tonen: de zwart-witfoto’s van Braeckman, 
die minder ‘duister’ zijn dan ze lijken, en de films van David Claerbout, 
die vooral de laatste tijd met heel weinig licht worden opgenomen en zelfs 
op een grijze achtergrond worden geprojecteerd.

Bovendien had het museum genoeg foto’s van Braeckman om van een 
kleine reeks te kunnen spreken, die ook een beeld kon oproepen van wat 
misschien ontbrak.

Braeckman was erg blij met het voorstel, omdat mensen heel zelden de 
kans kregen ouder werk van hem te zien in musea en nooit in de vorm van 
een op zichzelf staande reeks.

Van Dirk Braeckman werden alle foto’s getoond die deel uitmaken van de 
collectie van het museum, verrijkt met drie oudere sleutelwerken en één 
werk dat speciaal voor de tentoonstelling werd gemaakt. De foto’s van de 
collectie werden op een traditionele manier tentoongesteld in een zacht 
verlichte, grote zaal, die ik speciaal had laten maken in de middenbeuk 
van de gelijkvloerse verdieping. (Hierover meer elders.) De opstelling 

‘Parallellepipeda’ in het Leuvense Museum M (2010). Na ‘Xanadu’ heb 
ik nog eens een sokkel laten bouwen voor een solotentoonstelling van de 
kunstenaar Tamara Van San in Kunstencentrum België in Hasselt (maart 
2011).

De muren van de zaal met de sokkel werden zo leeg mogelijk gehouden. 
Om deze leegte echter tot een duidelijke beslissing te maken, besloot ik 
de langste muur een kleur te geven. Veel kleuren zouden in zo’n geval 
voor de hand liggen, bijvoorbeeld de traditionele kleuren die gebruikt 
worden in musea. Dit soort museale benaderingen ervaar ik echter in strijd 
met de geest van Panamarenko’s werk. In het geval van Wirtschaftswerte 
is een traditionele, museale kleur functioneel, omdat het werk juist gaat 
over de aspiraties en wansmaak van de burgerij, maar voor Panamarenko 
diende er iets anders te gebeuren. Uit een ervaring met Luc Deleu, die 
ik voor een tentoonstelling in het M HKA in 2004 had aangeraden een 
muur kaki te verven (iets wat hij herhaalde voor een tentoonstelling in 
het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten), wist ik dat kaki zeker werkte 
en tegelijk iets onverwachts behield. (Kaki doet zich voor als een martiale 
mengeling van goud en stront, het is een magische kleur voor een museale 
presentatie.) Uiteindelijk opteerde ik echter voor een zwaar roze, op mijn 
beurt geïnspireerd door een muur die Luc Deleu in het M HKA lichtroze 
had laten schilderen. De kleur mengde ik zelf, in samenwerking met 
Tamara Van San en Dirk Pauwels. Verschillende tinten van de kleur riepen 
verschillende connotaties op (er is roze dat op een dwingende manier aan 
vis doet denken, maar ook aan ondergoed, bijvoorbeeld). Zo ontwikkelden 
we een hard en zwaar roze dat geen connotaties opriep. (De schilder Johan 
De Wilde noemt dat een ‘onbekende kleur’.) De definitieve reden voor 
de keuze van het roze (los van de inspiratie door Deleus muur) had te 
maken met de aanwezigheid van de felrode ballon Papaver (1985) van 
Panamarenko, de roze kist van Meikever (1975), de rode achtergrond van 
Broodthaers’ werk 289 Coquilles d’Œufs (1966) en twee rode sculpturen 
van Tamara Van San, die in dezelfde zaal te zien waren. Tijdens de opbouw 
van ‘Tumbleweed’ had ik aanvankelijk met zwart-witte werken gewerkt, 
waaraan ik na een tijd rode werken was gaan toevoegen. Daardoor heb 
ik geleerd hoe je door bepaalde kleuren te gebruiken verscheidenheid 
kan opvangen en eenheid creëren. Dirk Pauwels dacht eerst dat de rode 
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ruimtevullende installaties. Ze willen niet dat hun video’s na elkaar worden 
getoond zoals in een bioscoop. Claerbout kwam met het voorstel één 
installatie te ontwerpen die beurtelings vier films zou tonen. Het was de 
eerste keer dat hij dit deed. Een van deze vier films was het zeer recente 
Sunset (2010).

Omdat Claerbouts video’s, vooral Sunset, weinig ‘licht bevatten’ (Sunset 
wordt, zoals gezegd, zelfs op een grijze achtergrond geprojecteerd), moest 
belet worden dat er licht in de zaal sijpelde via de ingang. Als leerling 
van Ann Veronica Janssens (die museale ruimtes zoveel mogelijk ontdoet 
van overtollige elementen) ben ik tegen alle nodeloze toevoegingen aan de 
architectuur van een museum en zocht ik naar een variant voor een sluis 
of een bijkomende valse wand. Ik stelde voor een groot projectiescherm 
(uitrolbaar, met metalen poot) voor de ingang te plaatsen. Claerbout was 
blij met dit voorstel.

j. Bernd Lohaus

Van Bernd Lohaus toonde ik alle werken van de collectie en enkele werken 
die ik hem zelf liet uitkiezen in zijn atelier als antwoord op het werk Große 
Kordel (1968), dat ik eerder dat jaar had tentoongesteld in Project Space 
1646 in Den Haag en dat ik in het S.M.A.K. graag opnieuw wilde tonen. 
Eerst was ik verrast door zijn keuze, maar later zag ik dat het antwoorden 
waren op Große Kordel (1968), gezien als een touw dat een vierkant wil 
zijn of voorstellen. Zo koos hij voor een hangende driehoek en een touw 
met balkjes die een balk willen vormen. Het kiezen van deze werken was 
een leerrijk en ontroerend ogenblik, vooral omdat we allebei wisten dat het 
misschien de laatste keer zou zijn dat Lohaus zelf werk kon uitkiezen voor 
een tentoonstelling. Voor de presentatie van deze werken creëerde ik een 
prachtige nieuwe zaal door een valse wand te verwijderen die er al stond 
sinds de opening van het museum en waarvan zelfs niet geweten was dat 
ze verwijderd kon worden. (Hierover elders meer.) Ik combineerde twaalf 
werken van Bernd Lohaus met drie werken van Ann Veronica Janssens 
en één werk van Didier Vermeiren; dit laatste vooral omdat ik een licht, 

oogde klassiek, behalve dat ik alle foto’s een vijftiental centimeter te hoog 
liet ophangen, waardoor ze een beetje monumentaler werden. Toen ik in 
november 2011 Braeckmans tentoonstelling in Museum M bezocht, zag 
ik dat hij al zijn foto’s daar op identieke manier te hoog had opgehangen. 
Aanvankelijk had hij mijn voorstel met scepsis benaderd, maar de 
ophanging heeft hem blijkbaar toch overtuigd. Dit is een goed voorbeeld 
van wat ik eerder betoogde in verband met Walter Swennen: kunstenaars 
hebben er baat bij als iemand (een curator of criticus) soms tegen hen in 
gaat en zo nieuwe mogelijkheden blootlegt. Eigenlijk is zo’n feedback zelfs 
onontbeerlijk voor hen.

Naast de vier oudere foto’s was er ook een nieuwe foto te zien, die de 
kunstenaar twee maanden eerder had gemaakt in een Zuid-Frans dorp 
waar hij als kind op vakantie ging met zijn ouders. Het ging om een 
bijzondere foto: het eerste landschap in Braeckmans oeuvre. Bovendien 
was deze foto afgedrukt op Japans zijdepapier met een nieuwe printer, 
die van kleurenprinter was omgebouwd tot een zwart-witprinter die kon 
drukken met verschillende grijze inkten. Dezelfde foto was opnieuw te 
zien als sluitstuk van de tentoonstelling in Museum M in november 2011. 
Ik had erop aangedrongen deze foto heel hoog op te hangen, omdat ik de 
hoogte van de gangen wilde voelbaar maken. Tegelijk zou de lengte van 
de gang het mogelijk maken de foto ook van ver te bekijken, waardoor 
ze weer compacter zou worden. Het was moeilijk Dirk Pauwels en Dirk 
Braeckman te overtuigen, maar tijdens de opening bleef de kunstenaar met 
zijn ouders zeker een half uur lang in de gang naar deze foto kijken.

i. David Claerbout

De zaal met de zwart-witfoto’s van Dirk Braeckman kreeg een tegenhanger 
in de zaal met een installatie van David Claerbout. Van deze kunstenaar 
heeft het museum één film. In ruil voor de mogelijkheid zijn films te tonen 
in een grote zaal, vroeg ik Claerbout of hij een oplossing wilde bedenken 
voor het tonen van meer dan één film in één zaal zonder het toevoegen van 
extra wanden. Kunstenaars als David Claerbout en Koen Theys streven 
er immers naar hun videoprojecties te laten accepteren als sculpturen of 
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m. Luc Deleu & TOP Office

Het enige werk van Luc Deleu in de collectie van het S.M.A.K. is De laatste 
steen van België – La dernière pierre de la Belgique (1979). Het gaat om 
een betonnen gedenksteen die door de kunstenaar zelf werd vervaardigd, 
gebruikmakend van een kelderdeur als gietvorm. Van een bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Belgique visionaire’ (2003) in het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten, in het gezelschap van Luc Deleu, herinner ik mij dat hij 
een opmerking had gemaakt over het feit dat de steen op een sokkel lag. 
Daarom vroeg ik hem voor ‘Xanadu’ hoe ik de steen moest tentoonstellen. 
Hij vertelde dat hij het liefst had dat de steen werd ingemetseld, zoals men 
pleegt te doen met gedenkstenen. Dat dit oorspronkelijk ook de bedoeling 
was geweest, kon je afleiden uit uitstekende wachtijzers, die er door het 
museum ooit waren afgezaagd. Ik zorgde ervoor dat de steen definitief 
werd ingemetseld aan de ingang van het museum (naast de balie).

Naast De laatste steen toonde ik van Luc Deleu twee prachtige maquettes, 
afkomstig uit een privéverzameling, en vier grote tekeningen van zijn 
voorlopige hoofdwerk De Onaangepaste Stad (1994–2004). Dit ontwerp 
voor een lineaire stad is ontstond in 1984 door het vormgegeven van de 
zogenaamde Barcelonatowers: twee identieke torens, waarvan er één staat 
en een andere ligt. Hieruit ontwikkelden Deleu en TOP Office een strategie 
om tot onvoorspelbare volumes te komen door twee volumes door elkaar 
te duwen, bijvoorbeeld een staande en een liggende versie van dezelfde 
architecturale vorm die, als je beide versies bij elke nieuwe combinatie 
een beetje om hun lengteas laat draaien, tot een eindeloos aantal volumes 
kunnen leiden. De toepassing van dit principe, meer dan tien jaar later, 
kon je in de tentoonstelling bestuderen op enkele plannen en aan de hand 
van een maquette van een fragment van de stad. Op die manier kreeg De 
laatste steen een context en trachtte ik gestalte te geven aan het idee dat 
het einde van het bouwen van huizen niet het einde van de architectuur 
betekent.

Het werk van Luc Deleu werd geplaatst in een nieuw gecreëerde gang, 
omdat de langwerpige plannen het gangeffect versterkten, maar ook als 
spiegelbeeld van Donald Judds werk Six Open Plywood Boxes Dividing 

verticaal element nodig had. Bernd Lohaus hield van het werk van Ann 
Veronica Janssens. Hij kocht het al erg vroeg. In de jaren tachtig waren ze 
samen in de galerie van Micheline Szwajcer (met ook Walter Swennen, die 
er samen met Lohaus werd uitgegooid).

Lohaus bezocht de tentoonstelling en was er heel blij mee.

k. Ann Veronica Janssens

Van deze kunstenaar toonde ik het enige werk van haar dat tot de collectie 
behoort: Corps noir (1994), samen met Disque noir (2010), dat net was 
voltooid en dat nog nooit was tentoongesteld, maar dat ik had opgemerkt 
in het bureau van Micheline Szwajcer. Daarnaast toonde ik Hubcaps (2000), 
vier gegraveerde, aluminium wieldoppen die zich een paar jaar op mijn 
auto hebben bevonden en die door de kunstenaar in 2004 werden getoond 
tijdens ‘One By One’ in het Herman Teirlinckhuis, en in 2007 in Museum 
Morsbroich in Leverkusen, in een zaal met gegraveerde schijven. Ik plaatste 
de wieldoppen op de vloer, tegen de muur, zoals de kunstenaar zelf had 
gedaan in Leverkusen. Ze vormden een grappige, prozaïsche variant van de 
ongelooflijk mooie, nieuwe zwarte schijf. Ze sloten mooi aan bij de humor 
die je ook aantreft in het werk van Bernd Lohaus, bijvoorbeeld het werk 
Bretter (1969): drie brede planken die samen een brug vormen en die je 
dient omver te trappen om de juiste compositie te verkrijgen.

l. Peter Buggenhout

Van Peter Buggenhout toonde ik het werk The Blind Leading the Blind, dat 
ik gewoon goed vind, en dat op zijn eentje een heel zaaltje kon beheersen. 
Op Buggenhouts verzoek combineerde ik dit werk met twee tekeningen 
van Joseph Beuys. De grote sculptuur van Buggenhout stond in het midden 
van het zaaltje. Deze zaal vormde de pendant van de Swennenzaal, waarvan 
de muren helemaal volhingen en de ruimte vrij was gebleven, tenzij voor 
het plaatsen van een bank om de werken rustig te kunnen bekijken.
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p. Tamara Van San

Voor mij is Tamara Van San een van de meest boeiende jonge kunstenaars 
van ons land. Haar werk is onbevangen, speels, vormeloos, schijnbaar onaf, 
kleurig en duister. In haar werk en dat van andere jonge kunstenaars als 
Rein Dufait en Kasper Bosmans herken ik een vrijheid die ik ken van het 
vroege werk van Panamarenko, Bernd Lohaus en Luc Deleu. Ik volgde haar 
werk al sinds 2007. In maart 2010 had ze een sublieme installatie gemaakt 
voor de Kunst Nu-ruimte van het S.M.A.K. Ik nodigde haar uit enkele 
werken bij te dragen aan de Panamarenko-zaal, en Dirk Pauwels en mij te 
helpen met de opbouw van de tentoonstelling. Ze heeft een scherp oog en 
een heldere mening. Enkele maanden later werd ze ook mijn partner, zoals 
gebruikelijk is in de Amerikaanse filmwereld en andere plekken waar de 
vrijheid op illusoire wijze overleeft en soms tot mooie dingen leidt.

q. De ruimte en het licht

Zoals eerder al vermeld, liet ik de volledige verlichting vernieuwen. 
Voordien hadden alle zalen in het museum een andere kleur, omdat overal 
andere lampen gebruikt werden. Voor het eerst baadde de eerste verdieping 
in een uniforme kleur (een soort van daglicht).

Het grootste probleem qua ruimte en licht in het S.M.A.K. is volgens mij 
het feit dat je binnenkomt via twee gangen die aan de binnenzijde van 
het museum grenzen aan een steeds anders ingevulde ruimte, die echter 
altijd als nadeel heeft dat er door het vele licht in de zenitaal verlichte 
gangen altijd een schemering lijkt te heersen. Iets wat nog wordt versterkt 
door het feit dat de dakkoepels boven de gangen beschermd worden met 
een film die het daglicht groen kleurt. Om deze onaangename, weinig 
verwelkomende schemering weg te nemen, heb ik de middenbeuk dwars in 
drie delen verdeeld, waarvan de twee buitenste delen werden omgebouwd 
tot donkere zalen en het middelste gedeelte werd omgebouwd tot een zeer 
helder verlichte gang. Dit ‘gang’-effect werd versterkt door links Donald 
Judds sculptuur Six Open Plywood Boxes Dividing a Wall into Sevenths 

a Wall into Sevenths (1975), omdat ik bij Judd heb gelezen dat hij zijn 
sculpturen een ruimtelijke en zelfs architecturale werking toeschreef.

n. Koen Theys

Van Koen Theys toonde ik twee werken die ik zelf nog eens wilde zien:  
De twee kanten van mijn deur verschillende keren (1990), waarvoor ik samen 
met Koen nog de titel heb gekozen tijdens het maken van een catalogus 
over zijn werk voor het Paleis voor Schone Kunsten (Koen Theys. Kijk- en 
Leesboek, 1990) en de videofilm Lied van mijn land (1986–1989), waar 
ik zelf in heb geacteerd. Die film bestaat uit twee delen, waarvan voor de 
gelegenheid ook het tweede deel werd getoond, dat geen deel uitmaakt 
van de collectie. Speciaal voor de tentoonstelling maakte de kunstenaar 
een gerestaureerde, digitale versie. Een zuiltje (sokkeltje) dat in de film 
dienst doet als rekwisiet (de staf van Wotan, die in de film werd vertolkt 
door Koen Theys) werd ook tentoongesteld. De twee kanten van mijn deur 
verschillende keren (1990) werd voordien nooit tentoongesteld omdat het 
400 kilo weegt en voorzien was van een heel onhandig ophangsysteem, 
dat onder meer op mijn aanwijzingen werd vervangen door een nieuw 
systeem.

o. Damien De Lepeleire

Van Damien De Lepeleire waren twee monumentale aquarellen te zien, 
die ik nodig had om op grote hoogte te kunnen werken en sculpturale 
contrapunten te creëren. Ik kende deze aquarellen door een eerdere 
samenwerking, toen ik hem als tijdelijk artistiek directeur van Artis Den 
Bosch had uitgenodigd monumentale aquarellen te maken.

Een van de tentoongestelde kunstwerken was rood en werd aangebracht 
boven de balie, als tegengewicht voor de roodgeschilderde, stalen korven 
van Bernouilli. Zo vormden ze ook een aankondiging voor de rode 
Panamarenkozaal. Alle werken werden identificeerbaar gemaakt door 
een rood nummer, dat overeenstemde met de lijst van de tentoongestelde 
werken in de wandelgids. 
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(1975) op te hangen en rechts langwerpige plannen van Luc Deleu. Beide 
ingrepen leken de ruimte inderdaad nog langer te maken, nog meer als een 
‘gang’.

Vanuit deze gang kon je na mijn ingreep zowel links als rechts het einde 
van het museumgebouw zien. Dat was de eerste keer sinds de opening van 
het museum. Van Ann Veronica Janssens, met wie ik in 1998 samenwerkte 
voor een ingreep in een kantoorgebouw in Brussel, heb ik geleerd dat je 
eigenlijk de breedte en de lengte van een gebouw moet kennen als je je 
in een gebouw wil kunnen oriënteren. Alleen zo ontstaat leefbare ruimte. 
In het S.M.A.K. was deze ruimte afwezig. Zodra je binnen was, wist je 
niet meer waar je je bevond. Als eerste ingreep in het museum liet de 
kunstenaar Paul McCarthy in 2007 van vooraan (achter de balie) tot 
achterin heel grote openingen maken in de muren van het museum, zodat 
je van vooraan tot in de achterliggende hangar kon kijken. Deze ingreep 
was magistraal. Het hele museum veranderde in een sprookjesbos met 
prachtige lichtinvallen. Een fantastische toevoeging aan het museum en 
een oplossing voor het grootste ruimtelijke probleem! Toen de kunstenaar 
Guillaume Bijl (die ervan houdt musea te verduisteren) na McCarthy in 
het museum aan het werk ging en de gaten weer dicht wilde laten maken, 
heb ik er tevergeefs voor gepleit dat ze behouden zouden worden en slechts 
voorlopig gesloten. Ze werden echter dichtgemetseld met echte muren. 
Toen ik werd uitgenodigd voor ‘Xanadu’ was mijn eerste verzoek of ik 
de gaten van Paul McCarthy mocht herstellen. Dat mocht niet, ook al 
zitten er nu al draagbalken die deze ingreep veel makkelijker maken. Het 
voornaamste bezwaar is de aanwezigheid van de betonnen balie, die een 
kunstwerk is van de kunstenaar Van Severen. Ik begrijp echter niet waarom 
zich achter deze balie geen opening zou mogen bevinden. Je zou haar zelfs 
kunnen afsluiten met glas. Zelf zou ik de balie afbreken en elders opnieuw 
bouwen of er een brug over laten bouwen door een andere kunstenaar. De 
balie roept het beeld op van kafkaiaanse gerechtszalen en zeker niet van 
een open plek waar gewone mensen kunnen kennismaken met ongewone 
dingen.

Mijn tweede voorstel was dus het verwijderen van een grote muur in de 
rechterbeuk van de gelijkvloerse verdieping. Door deze ingreep zou de 
toeschouwer van links naar rechts kunnen kijken en begrijpen waar hij of 
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Met Rein Dufait, Galerie EL, Welle, januari 2012. Foto: Max Pinckers
Vorige pagina’s: Uitnodiging door Pol Matthé
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Met Rein Dufait en Tamara Van San in Galerie Tatjana Pieters, Gent, 
bouwend aan Baobab Sky, november 2011

Op Tamara Van Sans aanwijzingen bouwen Gauthier Oushoorn, Kasper Bosmans 
en Rein Dufait Baobab Sky in Galerie Tatjana Pieters om tot Baobab Prop voor ‘A 
Whitsun Wedding’ in Galerie EL in Welle, januari 2012. Foto: Tamara Van San
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Rein Dufait, ‘A Whitsun Wedding’ in Galerie EL in Welle, januari 2012

Kasper Bosmans schiet voor ‘A Whitsun Wedding’ 
beschilderde loodjes in de tuin van Galerie EL in Welle, januari 2012
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Pol Matthé, Marvellously on the Slope (2012): kalender met plannetjes 
voor het dagelijks wisselen van dakpannen in het dak van de galerie.

Foto’s van p. 265 tot 273: Max Pïnckers

Kasper Bosmans Guy Rombouts
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zij zich bevond. Vooraleer toestemming te vragen voor de afbraak van deze 
muur (en het herstellen van de vrijgekomen, niet-betegelde vloer) sprak ik 
hierover met de suppoosten, van wie de meesten er al dertien jaar werkten. 
Allemaal vertelden ze dat de twee openingen die overbleven om van de ene 
zaal door te lopen naar de andere door alle toeschouwers als beklemmend 
werden ervaren, zodat ze al dertien jaar elke dag mensen moesten aansporen 
verder te lopen. Toen ik de directeur toestemming vroeg deze hinderlijke 
muur te verwijderen, kreeg ik die niet. Na een wanhopige week besloot ik 
niet mijn ontslag aan te bieden (wat ik eerst van plan was), maar gewoon te 
doen alsof het wel mocht. Dit lukte. Dankzij de gebrekkige communicatie 
binnen het museum kon ik de muur laten opruimen alvorens iemand in 
de gaten kreeg dat er eigenlijk geen toestemming voor was. Zodra de muur 
afgebroken was, is de directeur mij komen bedanken voor deze ingreep.

Aan de andere zijde van het museum stond een even lange muur, die voor 
mij echter minder hinderlijk was, omdat hij het uitzicht niet belemmerde 
en de oriëntatie niet bemoeilijkte. Op verzoek van de suppoosten heb ik 
echter ook deze muur laten verwijderen, omdat ze ook daar voortdurend 
mensen moesten aanporren verder te wandelen. Zo ontstond er een mooie 
nieuwe zaal. Een andere, kortere muur bleef wel behouden omwille van 
de ruimtelijke verscheidenheid en om meer ophangmogelijkheden te 
behouden. Het verwijderen ervan zou niets hebben toegevoegd aan het 
museum.

q. Samenwerking met studenten en jonge kunstenaars

Bij elke tentoonstelling die ik heb georganiseerd, heb ik getracht zowel 
bekende als onbekende kunstenaars te betrekken, ouderen en jongeren, 
mannen en vrouwen. Sinds 2007 tracht ik er echter ook zoveel mogelijk 
studenten bij te betrekken. Aan ‘Tumbleweed’ namen verschillende 
studenten deel, onder wie sommigen die nog niet waren afgestudeerd. Ik 
ging ook in op het verzoek van een jonge schilder (de nu bekende jonge 
schilder Michiel Ceulers) foto’s te mogen maken van de deelnemers. Ik 
werd bijgestaan door Ruth Loos die door het NICC voor deze taak werd 
aangeworven. Voor ‘Xanadu’ nodigde ik twee studenten (Elisabeth Ida en 
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Graag had ik de tentoonstelling ‘Xanadu’ vervolledigd met tien toonkasten 
waarin ik documenten, maquettes en kleine werkjes wilde tentoonstellen, 
maar de belangstelling vanwege de directie bleek zo gering dat ik het 
opgaf.

r. Wandeltekst

Een deel van de catalogus was geschreven voor kinderen en verhaalde 
over de jeugd van de deelnemende kunstenaars of zogenaamd kinderlijke 
gewoonten die ze hebben behouden. Verder was er een doorlopende 
tekst waarin ik iets vertelde over de tentoongestelde werken. Die tekst 
vormde de neerslag van een ‘audiogids’ die wegens geldgebrek niet werd 
aangeboden. Verder bevatte de voorpagina van de krant een plattegrond van 
de tentoonstelling en de achterzijde een lijst van mogelijk tentoongestelde 
kunstwerken. Deze werken waren genummerd. Deze nummers werden met 
rode cijfers op de muren aangebracht in de buurt van de kunstwerken.

s. Situering van mijn werk als tentoonstellingsmaker

Er zijn veel manieren waarop ik mijn werk als tentoonstellingsmaker zou 
kunnen situeren binnen een internationale of lokale context, zij het dat 
elke naar compleetheid strevende benadering mij ver buiten het bestek 
van deze verhandeling zou voeren. Een overzicht van toonaangevende 
boeken over het maken en denken over tentoonstellingen vinden we in het 
werk Beeldenstorm in een spiegelzaal van Johan Pas19. Het is duidelijk dat 
het fenomeen van de tentoonstelling zowel historisch als sociologisch een 
ontzettend uitgebreid en boeiend onderzoeksgebied kan vormen. 

De manier waarop je een tentoonstelling bedenkt en vormgeeft, hangt veel 
af van je mogelijkheden, van de financiële middelen, van de beschikbare 
ruimte, van de voorbereidingstijd, en van veel andere factoren.20 Meestal 
heb ik tentoonstellingen gemaakt met weinig of geen middelen in kleine, 
eerder marginale ruimtes. De enige tentoonstelling die ik, zij het ook met 
een beperkt budget, mocht organiseren in een grote ruimte, was ‘Xanadu’. 
Een vergelijkend onderzoek tussen mijn tentoonstellingen en het werk van 

19 Johan Pas, Beeldenstorm in een spiegelzaal, 
Lannoo, Tielt, 2008, pp. 22–24.
20 Onder meer om deze reden maakte ik voor 
Michel François het boek Michel François. Car-
net d’expositions 1999–2002 , Ursula-Blickle-
Stiftung Kraichtal; Westfälischer Kunstverein 
Münster; Galleria d’Arte Moderna Bologna, 
2002, waarin ik heb getoond hoe dezelfde 
sculpturen telkens in andere configuraties wer-
den getoond in vijf verschillende tentoonstel-

lingsruimtes. (Het boek is opgevat als vijf pa-
no’s: camerabewegingen van links naar rechts, 
wandelend door alle zalen van vijf tentoonstel-
lingen.)
21 Beyond the Picturesque, S.M.A.K., Gent, 
2009. Samengesteld door Frank Maes en Steven 
Jacobs. Cf. Hans Theys, Beyond The Picturesque: 
een thematische tentoonstelling. Een gesprek met 
hoofdcurator Frank Maes. In: Hans Theys, Over 
Vorm, Croxhapox, Gent, pp. 265–270.

Lies Vandevorst) uit foto’s te maken van de bezoekende kunstenaars en 
onze bezigheden. Elisabeth Ida werd door mij begeleid als copromotor 
voor haar master fotografie (haar promotor was Dirk Braeckman). Op 
Braeckmans verzoek schreef ik een tekst over haar foto’s. De ophanging 
van ‘Xanadu’ werd ook opgevolgd door de kunstenaar Rein Dufait, die 
ik als negentienjarige student had uitgenodigd deel te nemen aan de 
tentoonstelling ‘Flesgeesten’ in Den Haag (samen met kunstenaars als Ann 
Veronica Janssens, Raoul De Keyser, Berlinde De Bruyckere, Bernd Lohaus 
en anderen). Rein Dufait is momenteel amper eenentwinig, maar hij heeft 
al een geslaagde galerietentoonstelling achter de rug en maakt heel boeiend 
werk. Andere studenten, waaronder Marie Tuytens, die momenteel werkt 
voor galerie Tatjana Pieters, werden uitgenodigd in het museum rond te 
hangen tijdens de ophanging. Hierboven vertelde ik al over Ruth Loos 
die een week kwam werken in de Wintertuin van de Antwerpse academie. 
Hetzelfde is gebeurd met de jonge kunstenares Line Bogaerts, die bij haar 
afstuderen in Gent bekroond werd en meteen werd toegelaten tot het 
HISK. Ik zorgde ervoor dat haar afstudeerproject (een reeks video’s) voor 
haar jury opgesteld kon worden in de nieuwe Braeckmanzaal tijdens de 
voorbereidingen van ‘Xanadu’. 

Dit is een snel overzicht, dat aangeeft hoe ik van mijn bezigheden gebruik 
probeer te maken om bijzondere ervaringen mogelijk te maken voor jonge 
mensen, maar ook hoe het lesgeven kan leiden tot nieuwe inzichten voor 
mijzelf. De ontwikkeling van de sokkel voor de Panamarenkozaal is hiervan 
een goed voorbeeld. De geslaagde opstellingen van Ruth Loos hadden mij 
gesterkt in mijn overtuiging dat dit een nuttig instrument kon worden.
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ik voor mezelf te ‘situeren’ door mijn standpunt toe te lichten in verband 
met het tentoonstellingsbeleid van het S.M.A.K. en het M HKA sinds 
2007, met bijzondere aandacht voor het idee van het ensembledenken. Als 
vertrekpunt verwijs ik naar een vuistdik intern document van het M HKA 
dat mij in 2007 ter proeflezing werd aangeboden. In dat document las ik, 
onder meer, dat het M HKA zich internationaal wenste te positioneren, 
dat het reflecterend wenste te handelen en handelend wenste te reflecteren, 
én dat overzichtstentoonstellingen (tentoonstellingen die het werk van 
één kunstenaar belichten) dépassé waren. Die laatste stelling heb ik als 
uitgangspunt genomen voor mijn bijdrage aan het door Bart Verschaffel 
aan de Gentse universiteit georganiseerde symposium Het oeuvre van 
de kunstenaar22, waar ik onder meer trachtte aan te tonen dat oeuvres 
zoals dat van Marcel Broodthaers of Joëlle Tuerlinckx gebaat zijn bij 
overzichtstentoonstellingen, terwijl het werk van andere kunstenaars 
minder afhankelijk is van de samenhang binnen een oeuvre. Deze lezing 
vond een neerslag in de publicatie De geheime thuiskomst23.

De achtergrond van deze problematiek is de rivaliteit tussen de directeuren 
van het S.M.A.K. en het M HKA, die de toeschouwers en de kunstwereld 
dient omwille van de verscheidenheid die dit oplevert. De discussie 
toont aan dat je geen algemene regels kan hanteren. Verschillende 
overzichtstentoonstellingen in het S.M.A.K. leken minder dringend en 
meer omvangrijk dan artistiek en sociaal verantwoord leek. Het gebrek 
aan overzichtstentoonstellingen in het M HKA, daarentegen, leidde tot 
een vorm van gezichtsloosheid die het museum en het publiek op lange 
termijn van elkaar kan vervreemden.

Ik heb geopteerd voor dit voorbeeld, omdat in beide musea een beweging 
gaande is die de bestaande tegenstelling tracht op te heffen of te verrijken, 
zij het vanuit twee verschillende uitgangspunten. In het S.M.A.K. werd 
sinds 2007, onder de begeleiding van Philippe Van Cauteren, Frank Maes 
en mezelf, een aanvang gemaakt met het bedenken van het zogenaamde 
Broodthaerskabinet. Mijn bijdrage aan dit avontuur, behalve toevoegingen 
aan het architecturale concept, was het voorstel de luttele werken van 
Broodthaers waarover het museum nu beschikt, in te bedden in een context 
van documenten en simulaties van de oorspronkelijke tentoonstellingen 

22 Het oeuvre van de kunstenaar: van kunsthis-
torisch begrip tot artistiek project, georganiseerd 
door de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
van de Universiteit Gent op 19 april 2007. De 
lezing werd gepubliceerd als De geheime thuis-
komst, A&S/books, Gent, 2007.
23 Hans Theys, De geheime thuiskomst, A&S 
Books, Gent, 2007.
24 Cf. Hans Theys (Ed.), Autour et au-delà  
Broodthaers Onomwonden, AmuseeVous, 2008. 
Tentoonstellingsgids met teksten van Hans 
Theys, Frank Maes, Johan Pas, Maria Gilissen, 
Walter Swennen, Panamarenko en anderen.
25 ‘Monastirski (1949) is een van de neoavant-
gardekunstenaars die in landen als India, Ka-
zachstan of Rusland veel hebben betekend voor 
hun toenmalige collega’s en van wie door Bart 

De Baere werk wordt aangekocht. Niet alleen 
kunstwerken, overigens, ook andere door hen 
vervaardigde spullen als boeken, tijdschriften, 
affiches en uitnodigingen. De grondgedachte 
achter dit streven is, enerzijds, dat musea in hun 
eigen land nog niet klaar zijn om dit erfgoed 
veilig te stellen en, anderzijds, dat kunstwerken 
het best gediend zijn als ze bestudeerd en ten-
toongesteld kunnen worden in ‘ensembles’: in 
allerlei richtingen voortwoekerende verzame-
lingen van artefacten die als de stofwolk van Li-
nus de kunstenaar hebben vergezeld en het van-
daag mogelijk maken werken beter te begrijpen 
vanuit de specifieke gevoeligheid of bezigheden 
van een kunstenaar.’ Hans Theys, Monastirski, 
Muhkazine #10, januari 2012.

andere curatoren kan gebeuren op veel verschillende vlakken. De meeste van 
die vlakken kwamen aan bod in mijn beschrijving van de totstandkoming 
van de tentoonstelling ‘Xanadu’, en hebben te maken met de benadering 
van de werken, de ruimte, het licht en de kunstenaars. Ik zou ‘Xanadu’ 
kunnen vergelijken met andere tentoonstellingen die op dezelfde plek 
plaatsvonden (‘Beyond the Picturesque’21 en de tentoonstelling van Paul 
McCarthy), maar dat heb ik in bepaalde mate ook al gedaan.

Daarnaast is het zo dat ik niet hou van ‘algemene’ benaderingen. Ik zoek 
naar het specifieke of het particuliere. Ik zou nooit kunnen spreken over hét 
tentoonstellingsbeleid van de jaren negentig in Vlaanderen. Daarom stel 
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van kernwoorden als goud, bol of materie, denk ik, gaan er zich dan au-
tomatisch verbanden weven tussen alle werken en verzamelde artefacten, 
zodat thematische groepstentoonstellingen zichzelf zullen ontwerpen.

Als besluit van deze ‘specifieke situering’ van mijn eigen werk zou ik ener-
zijds kunnen stellen dat het boeiend is te zien hoe het M HKA een vorm 
heeft bedacht die trouw blijft aan het uitgangspunt van 2007, maar toch 
meer aandacht heeft voor de samenhang van individuele oeuvres. Verder 
zou ik willen opmerken dat zowel het opzet van het Broodthaerskabinet als 
het creëren van ensembles in het M HKA, zij het op een andere schaal, lij-
ken op mijn pogingen tentoonstellingen te maken die zowel documentair 
als poëtisch van aard zijn (bijvoorbeeld ‘Small Stuff’ in 1999 en ‘Xanadu’ 
in 2010).

Als algemene situering zou je kunnen stellen dat ik tentoonstellingen pro-
beer te maken die de werken en de kunstenaar zoveel mogelijk dienen. 
Ik probeer het werk te tonen en zichtbaar te maken op een herkenbare, 
persoonlijke manier. Ik probeer zodanige opstellingen of tentoonstellings-
vormen te bedenken dat ze de toeschouwer verrassen, een beetje in verwar-
ring brengen, betoveren en de dingen opnieuw of voor het eerst laat zien. 
Tentoonstellingsvormen die zich aan het andere einde van het spectrum 
bevinden, streven natuurlijk hetzelfde na, maar ze trachten dat te doen 
door een idee of een gedachte helder te maken met behulp van de werken. 
Bijvoorbeeld het idee van het pittoreske. Dat is heel belangrijk, maar het 
is een andere benadering. Het is wel zo dat ik een tentoonstelling heb 
gemaakt over ‘spoken’, als vormen die kunstenaars zien opdoemen uit tex-
turen of trachten te bedwingen met hun werk, maar dan tracht ik dit te 
doen door stuk voor stuk werken te tonen die deze problematiek aanwezig 
maken door iets te laten geschieden, door beelden te laten opdoemen uit 
de tentoongestelde werken, niet door de werken als illustraties te gebrui-
ken en ze om die reden allemaal in het midden van een muur te han-
gen, waardoor er een pittoreske ruimte of ruimtelijke ervaring ontstaat die 
krachtiger en overtuigender kan zijn dan welke zaaltekst ook. Tussen beide 
uitersten bevindt zich natuurlijk een heel continuüm van mogelijkheden, 
die ik alle even wezenlijk en zinvol acht, maar die mij momenteel minder 
interesseren als doel van mijn eigen activiteit.

waarvan deze werken deel uitmaakten. Dat kan gebeuren aan de hand 
van een bibliotheek, maar ook door het tentoonstellen van documenten 
(waarvan het S.M.A.K. er net een aantal had aangekocht), het bouwen van 
maquettes of het creëren van driedimensionale simulaties. Twee studenten 
van de richting In Situ3 van de Antwerpse academie voor Schone Kunsten 
werden op mijn voorstel belast met een eerste ruimtelijk voorstel voor zo’n 
presentatie, die ’s zomers getoond werd in het kader van de door AmuseeVous 
op touw gezette tentoonstellingsreeks ‘Broodthaers Onomwonden’24.

De voorbije maanden nam Bart De Baere, de directeur van het M HKA, 
het initiatief zijn beleid bij te sturen (of te verfijnen) en op te bouwen rond 
het zogenaamde ensembledenken, waarvan het belangrijkste kenmerk is 
dat werken niet meer uitsluitend verklaard worden vanuit een filosofische, 
sociale, politieke of cultuurhistorische context, maar ook vanuit het nest 
waaruit ze zijn voortgekomen25: de totale productie van een kunstenaar, 
inclusief het drukwerk, de foto’s, de films, de correspondentie en andere 
bezigheden of vruchten daarvan. Dit nieuwe beleid sluit aan bij mijn 
voorstellen voor het Broodthaerskabinet. Zoals Bart De Baere herhaaldelijk 
heeft verklaard, is dit nieuwe beleid gedeeltelijk ook voortgevloeid uit of 
versterkt door mijn voorstel om de kelder van Panamarenko’s woning aan 
de Biekorfstraat heel traag leeg te maken en alle voorwerpen zorgvuldig te 
bekijken, omdat er weleens kunstwerken tussen konden zitten. In plaats 
van te zoeken naar kunstwerken, heeft Bart De Baere echter begrepen dat 
elk gevonden voorwerp een licht kon werpen op de persoonlijkheid, de 
eruditie, de levensloop en het werk van Panamarenko. Intussen zijn er 
tussen hem en de kunstenaar problemen gerezen over de manier waarop 
deze werken worden getoond. De kunstenaar ziet ze het liefst opgesteld in 
zijn vroegere woning, terwijl De Baere onlangs een geïsoleerde flipperkast 
heeft tentoongesteld in Ljubljana. Deze kast is geen kunstwerk, zodat dit 
gebaar zeker voor discussie vatbaar is, vooral als de kunstenaar zich ertegen 
verzet.

Het boeiende aan dit nieuwe ensembledenken is dat het M HKA een soft-
ware heeft ontwikkeld die het mogelijk maakt de aldus tot stand gekomen 
ensembles op het internet (als een soort Wikipedia) te verrijken met beel-
den en woorden die anderen hebben geschreven of gemaakt. Aan de hand 
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(Ik heb geen enkel andere tentoonstelling gemaakt met een thema.) De 
verbazing van de recensent wordt echter minder verrassend als je weet dat 
kunstwerken in mijn tentoonstellingen vaak erg dicht bij elkaar worden 
getoond. Ik doe dit in de eerste plaats, omdat zo meer ademruimte overblijft, 
meer ‘ruimte’ die niet wordt ingenomen door werken. Die lege ruimte gaat 
dan fungeren als een bijkomende sokkel, een door mij opgeroepen ruimte 
die de elders clusterende werken ondersteunt. Ik doe dit ook, omdat ik 
uit ervaring weet dat sterke werken elkaar versterken. Ze zijn niet bang 
van elkaar. De toeschouwers ervaren de ontmoetingen tussen deze werken 
als een vorm van generositeit, als een omarmen van het verschil, dat een 
verwelkomend effect heeft, omdat elk werk, maar ook elke toeschouwer, 
een plaats kan krijgen.

En de recensent vervolgt: ‘Uiteraard vormt bij elke groepsexpositie de visie 
van de curator een verbindende factor. Maar in dit geval, vooral vanwege 
de begeleidende tekst, is het alsof je een egodocument bekijkt, samengesteld met 
werken van anderen. (Mijn cursivering.) Hij neemt de bezoekers mee met 
een zaalbrief, die zo is opgesteld dat het lijkt alsof hij zacht zijn anekdotes in 
je oor fluistert bij elk werk dat je ziet. Groepstentoonstellingen herbergen 
het gevaar dat de kunst vooral dient als bewijslast van een theorie. Maar 
in dit geval pakt de expositie uit als een intieme collectiebezichtiging bij 
een gedreven verzamelaar. Verhalen zijn nog niet uitgekristalliseerd, zoals 
spreekt uit de beschrijving van een conceptueel werk van gerlach en koop: 
“Twee doorgezakte boekenplanken, niet even groot en niet even krom (…) 
Titelloos nog. En niet eerder getoond.” Zonder pretentie en borstklopperij 
laat Theys ons weten wat hij weet en wat hij vindt. Zijn smaak is conceptueel 
en minimalistisch, soms vrij abstract. Raadselachtigheid is het codewoord, 
maar de uitnodiging is je te laten meeslepen door die kunstwerken. 
“Flesgeesten” gaat over kunst die nieuwsgierig moet maken en die niet 
één-twee-drie te duiden is.’ 

In de andere recensie, online gepubliceerd in Trendbeheer, luidt het: 
‘Hoewel de tentoonstelling niet is gecureerd door de mensen van 1646 
zelf, toont het geheel grote verwantschap met het normale programma. 
Het geëxposeerde werk wordt gekenmerkt door een combinatie van een 
DIY (Do it Yourself)-attitude, een gebrek aan onnodige afwerking, humor 

u. Artistieke verdienste

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Flesgeesten’ in Project Space 1646 
in Den Haag verschenen twee recensies, die mijn manier van werken 
probeerden toe te lichten voor mensen die de tentoonstelling nog niet 
hadden gezien.

In een onlinerecensie van Metropolis M lezen we het volgende over de 
tentoongestelde werken: ‘Ze zijn efemeer en schurken tegen het abstracte 
aan. Behalve natuurlijk de vette schilderingen van Ronald Ophuis, die op 
het kleine doek Civilian, Iraq, 2007 (2009) een man portretteert. Zijn 
gezicht bestaat uit dikke lagen grauwrode verf. Het bloed dat over zijn 
gelaat gutst, maakt hem een ultiem slachtoffer, geen monster of spook. 
Hoe dat werk samengaat met bijvoorbeeld de amorfe objecten van Tamara 
Van San is eigenlijk een raadsel. De jonge Belgische kunstenaar maakt 
uit kunststof rare worstvormen en afgietsels van bolletjes wol, die ze dan 
in schreeuwend neon overspuit. Of kijken we hier naar de kunstmatige 
ingewanden van de spoken en monsters die Theys op het oog had?’

Het valt meteen op dat de recensent zich afvraagt hoe de werken van Ronald 
Ophuis en Tamara Van San bij elkaar kunnen passen. Dit is vreemd, omdat 
een groot deel van de gangbare tentoonstellingen gebaseerd is op thema’s 
die geacht worden vertaald of toegelicht te worden door de kunstwerken. 
Uitzonderlijk vertrok de tentoonstelling ‘Flesgeesten’ wél vanuit een thema. 
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ver / curator Hans Theys bepaalt al een tijd de 
politiek van de tentoonstellingen. Theys doet 
dat fijnbesnaard. (…) Hier voelt een mens zich 
van dichtbij geconfronteerd met en betrokken 
bij de kunst. (…) Het is bovendien merkwaar-
dig dat veel kunstenaars zichzelf in Beersel 
overtreffen en ronduit magische presentaties 
neerpoten.’ Luk Lambrecht, Een wonderlijke 
kamer in Beersel. In: De Morgen, 6 januari 2005. 
27 Inge Braeckman, A Whitsun Wedding.  
In: Hart #92, 9 februari 2012.

en absurditeit en dat alles gemixed met een sterk conceptuele gedachte 
en informele presentatie. Het is platgezegd ruw en rock-and-roll, tesamen 
met doordacht en intellectueel, en vaak met een Belgisch tintje.’ En: 
‘Theys schrijft over kunst, maar doet dat met een betrokkenheid die menig 
kunsthistoricus en recensent ontbeert. Theys lijkt een kunstenaar zonder 
eigen oeuvre met zijn kunstvrienden als medium.’ (Mijn cursivering.)

Ik ben geen plastisch kunstenaar, maar ik maak wel beeldend werk. De 
tentoonstellingen die ik heb samengesteld en zelf opgebouwd, vaak in 
overleg met de kunstenaars, zijn beelden voor een bepaald levensgevoel, 
voor een bepaalde benadering van de werkelijkheid. Dat de laatste recensent 
vermoedt dat ik tentoonstellingen opbouw met het werk van mijn vrienden, 
geeft aan dat ik slaag in mijn opzet. Met de meeste kunstenaars ben ik 
natuurlijk niet bevriend. Niemand heeft honderden vrienden.26

De recensent van Trendbeheer besluit: ‘Theys stelt voor naar de werken 
te kijken alsof het monsters of spoken zijn: “vormen die lijken op te 
doemen uit texturen of vormen die de kunstenaar over de werkelijkheid 
drapeert”. Maar hij noemt dit zelf al een “zogenaamd” thema. Door de 
tentoonstelling lopend lijkt er wel een geest te hangen die alles bindt, maar 

welke geest dat is maakt Theys in zijn tekst niet duidelijk. Misschien is dat 
ook helemaal niet nodig en zou een logische duiding het plezier aan de 
tentoonstelling onttrekken. Een beetje als een audiotour in een museum, 
die een tentoonstelling zowel kan verduidelijken als platslaan.’

Volgens mij wijzen deze zinnen erop dat ik erin geslaagd ben een gevoel 
van aandacht op te roepen, een genereuze sfeer of een open klimaat, die de 
recensenten niet als beledigend, vernederend of betuttelend ervaren, ook 
al komen ze in contact met zeer uiteenlopende kunstwerken die niet mak-
kelijk te ‘begrijpen’ zijn. Ik leid daaruit af dat ik een beeld heb gecreëerd 
met deze tentoonstelling, en wel een beeld dat niet gevat kan worden in 
woorden.

Dit lijkt bevestigd te worden door een recensie van Inge Braeckman die on-
langs werd gepubliceerd naar aanleiding van de tentoonstelling ‘A Whitsun 
Wedding’, die ik in januari 2012 heb georganiseerd en opgebouwd in sa-
menwerking met zeven kunstenaars:

‘Dat Hans Theys een getalenteerd tentoonstellingsmaker is, heeft hij wel 
vaker bewezen. Denken we maar aan zijn tentoonstelling ‘The Moss Ga-
thering Tumbleweed Experience’ in het NICC of ‘Xanadu’ in het S.M.A.K. 
De tentoonstelling in EL komt op de benedenverdieping over als één con-
sequente en consistente installatie die bestaat uit de verschillende werken 
(gemaakt van draden, krijtjes, schillen, takken, aarde…) van de verschil-
lende kunstenaars, en zou op het eerste gezicht als één overkoepelend werk 
kunnen worden beschouwd. Zo nauwgezet gaan de werken verbanden aan 
met elkaar, zo consciëntieus is er naar, in en met de ruimte van de gale-
rie gewerkt. Maar bij nadere beschouwing ontdekken we de stem van de 
werken an sich, die onderling steeds weer subtiele verbanden met andere 
werken aangaan.’27

26 Deze recensent drukt het iets nauwkeuriger 
uit: ‘De onafhankelijke publicist en tentoonstel-
lingsmaker Hans Theys neemt een bijzondere 
positie in binnen het landschap van de actuele 
kunst. Niet verbonden aan een specifieke instel-
ling gaat hij, vanuit zijn persoonlijke interesse, sa-
menwerkingsverbanden aan met verschillende 
kunstenaars.’ (Mijn cursivering) Jeroen Lauwe-
reys, Kunst met lichtste materiaal. ‘One by One’ 
in Herman Teirlinckhuis in Beersel. In: De Tijd, 
1 december 2004. Over diezelfde tentoonstel-
ling schreef Luk Lambrecht: ‘De locale schrij-
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Hoofdstuk 4

Het maken van videofilms

1. Inleiding

In een essay over de kunstenaarsbewegingen tijdens de jaren zestig en ze-
ventig, gepubliceerd in de catalogus Mo(u)vements (2000) schreef ik: ‘Mis-
schien zouden we de geschiedenis van de kunstenaarsbewegingen kunnen 
zien als een opeenvolgende ontdekking van goedkope reproductietech-
nieken. Het is opvallend hoe nauw de gebeurtenissen van de jaren zestig 
samenhangen met het toegankelijk worden van de stencil, de zeefdruk en 
de super-8-film. Het tijdschrift Happening News werd gedrukt op een fo-
tokopieermachine van Rank Xerox, die werkte met een soort van offset-
stencils. Panamarenko had zich die machine aangeschaft voor 5000 frank. 
In de jaren tachtig zien we hetzelfde gebeuren met VHS-video en kleuren-
fotokopies. Johan Pas vertelde me dat in de jaren twintig ongetwijfeld iets 
gelijkaardigs is gebeurd met de linosnede.’1

Het valt mij op dat de middelen en technieken de voorbije dertig jaar 
zo snel zijn veranderd, dat dit boek wel een kroniek lijkt van voorlopige 
technische vondste,. Niemand gebruikt vandaag nog een fax, maar wat een 
plezier eind jaren tachtig en begin jaren negentig tekeningen of zelfs ruw 
gescande foto’s op enkele minuten tijd per telefoon te kunnen uitwisselen! 
Beleidsmensen zou ik er hier willen op wijzen dat dit de reden is waarom 
kunstenaars soms gesteund moeten worden. Je ziet dit aan het relaas dat nu 
volgt. Elke keer als ik erin slaag een toestel te verwerven dat een leesbaar 
beeld kan produceren, houdt die techniek maar enkele jaren meer stand. 
Allicht zijn ze commercieel alleen interessant wanneer ze nog duur zijn. 
Zodra ze betaalbaar worden (zoals VHS-recorders), kan je ze weggooien.

Afijn, vooral op filmisch gebied lijkt dit relevant. Als mijn neven Koen 
en Frank Theys in het begin van de jaren tachtig meer steun hadden kun-
nen krijgen om hun Wagnertapes te produceren, hadden ze veel meer en 
waarschijnlijk nog boeiender werk kunnen maken en zo veel sneller tot 

1 Hans Theys. Van A tot Z. Van auto-vrije stad 
tot tentoongestelde autorijschool. Enkele woorden 
over een paar kunstenaarsbewegingen in de jaren 

zestig en zeventig. In: Mo(u)vements. Kunste-
naarsbewegingen in België van 1880 tot 2000, 
NICC, Antwerpen, 2000, p. 88.

Het filmen van de plaatsing van Bernd Lohaus’ sculptuur Eupen
in Frankveld, Beersel op 12 april 2007. Foto: Kris Vanhemelrijck
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het atelier van de kunstenaar Jasper Rigole, die films maakt met gevonden 
Super-8 footage. Toen ik hem vertelde dat ik sinds 1978 nooit meer naar 
deze film heb gekeken, vroeg hij mij waarom ik hem dan had gemaakt. 
Waarschijnlijk heeft dit iets te maken met het bevreemdende ruiterstand-
punt: bang mij te verliezen in de emoties van het spel of het tumult van de 
groep, zal ik als jongeling voor mezelf de behoefte verzonnen hebben alles 
te filmen. Maar misschien heb ik ook nooit meer naar de film gekeken, 
omdat ik nog steeds bang ben voor dezelfde emoties.

Het lijkt een cliché, maar zelfs wanneer ik mij kwetsbaar opstel door beel-
den te maken (omdat elk beeld aanvalbaar is), lijk ik mij nog te verschuilen 
achter het feit dat het documentaire beelden zijn. Dat had ik tot gisteren 
niet beseft. De reden voor dit uitblijvende besef ligt onder meer in de 
kwetsbare manier waarop ik tracht te filmen. Hoe ik dit doe, leg ik later 
uit. Maar het lijkt alsof ik een gedurfde, maar nooit echt doorgedreven 
kwetsbaarheid als kamerscherm voor een andere broosheid schuif. Als fil-
mer, als criticus, lijk ik mijn eigen gevoeligheid te verschuilen achter mijn 
respect voor de kwetsbaarheid in het werk van anderen.

Op mijn zeventiende maakte ik een film in opdracht van de school (filmen 
en monteren) en werkte ik mee aan een film tijdens de les Nederlands. 
Hoewel mijn camera werd gebruikt, heb ik voor deze tweede film niet 
gefilmd. Ik heb de film wel gemonteerd en ik speelde de bescheiden rol 
van een personage dat, paardenbloemen zoekend voor zijn konijnen, een 
paard ontmoet. 

b. 1980–1999

De volgende negentien jaar beschikte ik niet over een camera. Ten eerste 
kostte een goedkope videocamera ongeveer 1000 euro, wat ik niet kon 
betalen, maar bovendien was de kwaliteit van die beelden heel slecht. Er 
bestonden wel systemen zoals U-matic en later Betacam, maar dat was heel 
duur. Niet alleen de camera’s en de cameramannen, maar ook de studio’s 
en de technici die je nodig had om de beelden te monteren. Een Betacam-
camera kostte 25.000 euro. Een dag studio kostte 1250 euro. Mijn ne-

nieuwe dingen kunnen komen. Vandaag maakt Koen Theys prachtige vi-
deofilms, maar hij heeft moeten wachten tot de bedenkers van Macintosh 
de homestudio hebben mogelijk gemaakt. En nu? Waarop moet hij nu nog 
wachten? Hoeveel meer prachtige films zou die man kunnen maken! Alle 
camera’s moet hij krijgen, alle 3D-studio’s en alle klankmannen van ons 
land! En zoniet hij, dan toch enkele jonge mensen als Nick Ervinck, die 
vandaag net zo zitten te prutsen als wij vroeger, omdat ze nog niet over de 
middelen beschikken om artistiek vernieuwend werk te maken dat tech-
nisch allang mogelijk is en volstrekt binnen hun bereik ligt.

2. Wording van een maker van videofilms

a. 1970–1980: Super-8

Mijn vader leerde mij filmen met een Super-8-camera toen ik acht was. 
Mijn eerste beeld was een wazige close-up van zijn gezicht. Sindsdien 
filmde ik geregeld. Toen ik veertien was, maakte ik met mijn vrienden 
een tweedelige fictiefilm van een uur. Het eerste deel toont onder meer 
jonge mensen die in een breugheliaans landschap sneeuwpret maken. In 
het tweede deel spelen deze mensen verstoppertje. De held (vertolkt door 
mijn neef Koen Theys) die de anderen moet gaan zoeken, vindt enkel een 
grote kartonnen doos. Zeulend door een sneeuwlandschap gaat hij bij 
enkele mensen tevergeefs aanbellen om te vragen of ze de doos kennen. 
Uiteindelijk laat hij de doos achter in een besneeuwd landschap en rent 
hij weg. De verstopte mensen komen tevoorschijn uit de doos. Het is een 
puberale film, met een paar surreële of Monty Python-achtige grappen. 
Ikzelf verzorgde het camerawerk en deed de montage.

Gisteren heb ik naar deze film gekeken. Wat mij trof was het vreemde, 
bijna onverklaarbare standpunt van waaruit ik het sneeuwlandschap heb 
gefilmd. Ik noem het breugheliaans, omdat het datzelfde vreemde ruiter-
standpunt heeft. Afgezien daarvan herken ik de plek niet. Ik weet niet 
waar we ons bevinden of waar ik mij heb opgesteld. Ik vermoed dat ik in 
een boom zit. Hoe dan ook, het trof mij dat ik blijkbaar niet had deelge-
nomen aan de sneeuwpret, maar die had gefilmd. Ik bekeek deze films in 
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Sneeuw, 1978 (Super-8, 60’)

Acteur in een zelf vertaald fragment van 
The Importance of Being Earnest, 1979

ven Koen en Frank Theys, die eerst op U-matic werkten en nadien op 
Betacam, konden hun videofilms monteren, omdat ze ’s nachts en tijdens 
het weekend gratis een studio mochten gebruiken. Het monteren van hun 
Wagnertapes was onvoorstelbaar arbeidsintensief, dat jarenlang heeft ge-
duurd, omdat elk beeld tal van lagen bevatte, die telkens weer boven el-
kaar opgenomen moesten worden. Het grootste nadeel daarbij was niet het 
kwaliteitsverlies dat optrad bij elke kopie, maar wel dat je alles in de juiste 
volgorde moest opnemen. Als je vier lagen over elkaar wilde opnemen (bij-
voorbeeld nieuwe beelden in blue keys plaatsen), dan moesten alle beelden 
in de juiste volgorde opgenomen worden, je kon er later niet één beeldje 
uithalen of aan toevoegen, zoals wel kan bij film en met digitale video. Dit 
maakte het monteren van video tot een ongelooflijk gepuzzel, waarbij ook 
heel wat camouflagewerk kwam kijken.

Dit heb ik ondervonden toen ik door Frank Theys werd uitgenodigd sa-
men met hem een film te maken in opdracht van de Koning Boudewijn-
stichting, ter gelegenheid van het veertigjarige koningschap van Boude-
wijn. De bedoeling van deze film was zestienjarigen te laten vertellen hoe 
ze hun wereld zagen, wat hen bezighield. Frank Theys had mij ooit horen 
spreken met twee jonge lifters en had verbaasd opgekeken over de onbe-
vangenheid waarmee ze mij in vertrouwen namen. Aanvankelijk bestond 
mijn taak erin zestig jonge mensen te interviewen, maar algauw werd ik 
ook betrokken bij de samenstelling van het scenario, de opnames van de 
fictieve scènes en uiteindelijk bij de eindmontage. Deze ervaring was voor 
mij beslissend, omdat ik zag hoe het oorspronkelijke, zeer ontroerende ma-
teriaal omwille van esthetische redenen door Frank Theys werd verknipt, 
ontmand en zelfs vervormd. Uiteindelijk liet hij door de jonge mensen 
zelfs door hemzelf geschreven teksten voorlezen om de eindmontage te 
voorzien van voor hem geschikte teksten die pasten bij hun lipbewegingen. 
Nu, vele jaren later, begrijp ik dat veel kunstenaars beelden eigenlijk willen 
laten verdwijnen. Ze trachten dingen te tonen door ze niet te tonen.

Als ik tijdens deze periode bijna nooit heb gefilmd, dan lag dat aan de grote 
kosten. Soms vroeg ik wel financiële steun om te filmen, maar vrijwel altijd 
liep er iets mis. Zo heb ik in 1991 met Frank Theys een film opgezet over 



291290



293292

 

Vertoning van Luc Deleu, Close up (acht afleveringen + pilootfilm) 
Muhka, zomer 2004

Pierre Bismuth: Blind Film, Tramway, Glasgow, 1996.
Dialoog

Setfoto met Hanna Bardos, acterend in een geregistreerde film zonder 
beelden van Pierre Bismuth: Blind Film, Tramway, Glasgow, 1996. 

Zie toelichting van Pierre Bismuth pp de volgende pagina
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Pierre Bismuth: Blind Film, Tramway, Glasgow, 1996

Pierre Bismuth: Blind Film, Tramway, Glasgow, 1996
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salut hans

merci, je suis heureux que tu aimes le texte de l’époque

voici l’explication plus prosaïque de la pièce, 17 ans plus tard, dis moi 
ce que tu en penses et ce que tu préfères utiliser:

‘Pour une exposition à “Tramway”, un espace d’art contemporain à Glas-
gow, mon projet était de produire la bande son d’un film qui n’aurait pas 
été tourné en image. 
Mon raisonnement était qu’étant donnée qu’une bande son de film est 
extrêmement fragmentée, il est pratiquement impossible d’avoir une 
compréhension linéaire de la trame narrative sans voire les images. Donc 
lorsqu’on écoute un film sans le regarder – comme cela arrive souvent si 
la télévision est allumée mais qu’on fait autre chose – 
on construit inconsciemment du sens et une compréhension de ce 
que l’on entend alors que ceux-ci n’ont sans doute rien à voir avec 
l’histoire du film en question. Mon idée était donc d’inverser le 
phénomène et de partir de fragments d’évènements sonores, de les mon-
ter ensemble en respectant les conventions cinématographiques, 
et de laisser le spectateur/auditeur fabriquer de la cohérence.

Le projet a été, tant bien que mal, réalisé mais pour diverses raisons 
– à la fois liées à mon raisonnement, ma méthode de travail et des problè-
mes techniques –, je n’étais finalement pas vraiment satisfait de la pièce. 
L’installation était quoi qu’il en soit assez élégante, le film était placé sur 
un projecteur 35mm qui n’était utilisé que pour la piste optique du son 
et comme nous n’avions pas réussi a résoudre de sérieux problèmes de 
résonances, le projecteur était finalement relié a un casque audio par un 
très, très long câble qui traversait en longueur les quelques 30 ou 40 mè-
tres de l’espace d’exposition. Ce principe de sous-exploitation des capaci-
tés techniques de la machine ainsi que la réduction de la notion de public 
à un seul auditeur sont deux éléments que j’ai finalement repris par la 
suite dans d’autre œuvres.’

pierre bismuth le 1 mars 2012
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Acteur in de video Het Rijngoud van Koen en Frank Theys, 1987Acteur in Julius Caesar van Paul Peyskens, STUK, Leuven, 1985
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Bernard Bosch fait de l’ordre, 
Acteur: Bernard Eylenbosch. Tekst, decor en regie: H.T.

Théâtre de la Balsamine, 1991

Elk op zijn plaats, een toneelstuk voor vijf personages en drie acteurs, 
Tekst en regie H.T. Met Josée Bogaert, Sylvain Ceulemans en Paul Eeckhaut. 

Beursschouwburg, 1994. Foto’s: Francis Jacoby
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4 March 2012

Dear Hans, 

I will be searching everywhere. I am full of 
pictures of you being there for me, for us, 
filming, writing, helping, and listening. I am 
very worried not to find a photo, just because 
I remember at the time I never took photos. 
On Monday I have a long train ride and will 
contact you immediately if I find something. 
For me one of the most striking moments are 
in the Kaaitheater and also with Save the Dogs 
in the Raffinerie, and Angie in Kortrijk: you on 
stage filming the public and moving with us. 
I thought maybe a description and a series of 
photos drawn from the video could make you 
visible: like a technical drawing of the stage 
or a stage map from above with your path 
marked and a series of the resulting videostills. 

I remember you took an 8 or spirals to move 
on stage and return to the same point several 
times.

But hopefully I’ll find a photo tomorrow!

Love
Stefan 

7 March 2012

Dear Hans,

Attached you find the dance of Hans in 
Loving Lucy. I have tried many ways to figure 
out the travel you made and to follow it in a 
single collage. It was very difficult.
Sending all my love.
Stefan

De bewegingen van Hans Theys tijdens een voorstelling van Loving Lucy
 in het Brusselse Kaaitheater, getekend door Stefan Dreher voor dit boek
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2 ‘In een zijzaal kan de bezoeker een surreële 
videotape zien van een voetbalmatch tussen 
elektrisch aangedreven ballen waaraan telkens 
een kreupel been hangt. De geluidsband met 

joelende supporters benadrukt dit tragikomi-
sche schouwspel.’ Luk Lambrecht, Op de bal 
gespeeld. In: De Morgen, 23 februari 1993.

het werk van Panamarenko, maar die film is er om allerlei redenen niet 
gekomen. Wel heb ik Panamarenko vaak gefilmd, vaak op Hi8. Er bestaan 
beelden van het testen van Prins Misjkin, het bouwen van K2, en, vooral, 
het duiken in de Indische Oceaan. Dit laatste filmpje werd wel afgewerkt 
en vertoond tijdens een festival ondanks de lage resolutie.

Ook heb ik eens steun gevraagd om een film te maken over het bouwen 
van het eerste huis van Luc Deleu, maar zonder succes.

Toen ik in 1990 zelf een toneelstuk schreef en regisseerde, heb ik daarvan 
opnames gemaakt op het Hi8-formaat, dat van mindere kwaliteit was. De 
film is nooit afgewerkt. In 1994 maakte ik een nieuw toneelstuk dat ik met 
enige financiële hulp in Betacam heb kunnen filmen, als een soap, met een 
shot/countershot enscenering, maar ik heb nooit steun gevonden om de 
film te monteren.

In 1993 maakte ik de enkele minuten durende film Allez les mauves met 
sculpturen van Damien De Lepeleire (een miniatuur voetbalstadion met 
voetballen met gebreide truitjes en één been. De ballen werden voortbewo-
gen door middel van een inwendig mechanisme dat Panamarenko voor De 
Lepeleire had ontworpen.) De film werd getoond tijdens de tentoonstel-
ling Mauves et blancs (Théorème, Brussel, 1993).2

c. 1999–2006

In 1999 veranderde de situatie, omdat er een jaar eerder digitale camera’s 
op de markt waren gekomen die betaalbaar waren (5000 euro) en waarmee 
je beelden kon maken die kwalitatief goed genoeg bevonden werden om 
getoond te worden op de televisie. Toen ik van een kunstenaar zo’n ca-
mera tweedehands kon kopen voor 2500 euro heb ik dat meteen gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Dreher dansend in een aflevering van Angie, gefilmd door Hans Theys die 
gelijktijdig rond hem draait. Collage van Stefan Dreher, gemaakt voor dit boek
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gadegeslagen en gefilmd. De tweede film toont het spel van diezelfde 
peuter in een installatie van de kunstenaar Vaast Colson in het S.M.A.K.

Tijdens datzelfde jaar vroeg Lokaal 01 in Breda mij of ik een jaar lang hun 
bezigheden wilde documenteren. Ik maakte verschillende films, die op het 
eind van het jaar getoond werden tijdens de tentoonstelling ‘Materiële 
weerbarstigheid’ in Lokaal 01. Dit resulteerde in de film FUMMP, (33’35’’) 
over een ingreep in Lokaal 01 door FRIGO, een kunstenaarscollectief met 
wisselende bezetting (deze keer Vaast Colson, Ben Meewis en Lieven Segers); 
de film Ham & Eggs (37’50’’), over de gelijknamige tentoonstellingsreeks 
van André Kok en Simon Kentgens in Lokaal 01 Breda en Antwerpen; en 
de film Gil & Moti (17’), over de gelijknamige tentoonstellingsreeks van 
Gil en Moti in Lokaal 01 Breda en Antwerpen.

Nog in 2004 maakte ik de film Story of Steady (32’44’’), over de Londense 
DJ Oscar McHamish en de Brusselse schilder Damien De Lepeleire die 
samen een editie verzorgden.

In 2005 nodigde de choreograaf Stefan Dreher mij uit opnames te maken 
van een choreografie die elke voorstelling verschillend was. Hieruit kwam 
een film voort die uit verschillende afleveringen bestond. Later maakte ik 
nog drie films voor hem over drie andere dansvoorstelllingen: Loving Lucy 
(2005), Island (2008) en Save All Dogs (2009).

In 2006 maakte ik een film over de dubbeltentoonstelling ‘Break Down 
the Walls’ van Vaast Colson en Dennis Tyfus. Ik begon ook met het maken 
van een documentaire over het restaureren van de Triptiek van de Zeven 
Sacramenten door de kunsthistorica en restauratrice Griet Steyaert. Deze 
film begint met het afnemen van het schilderij in het Antwerpse Museum 
voor Schone Kunsten in 2006, en eindigt met het ophangen van het ge-
restaureerde schilderij in Museum M in Leuven, ter gelegenheid van een 
grote Rogiertentoonstelling in 2009.

Tot 2006 werden al deze films gemonteerd en op DVD geplaatst. Dit 
beperkte hun bereik. Als je niet uitgenodigd werd voor een festival of 
tentoonstelling, kon je je werk niet tonen.5 In 2006 kwam daar verandering 
in door de uitvinding van YouTube.

3 Luc Deleu en Top Office, Values, Met première 
van de film ‘Luc Deleu Close up’, gerealiseerd 
door Hans Theys. M HKA, Antwerpen, van 18 
september 2009 tot 28 november 2004.
4 ‘Een prettige manier om kennis te maken met 
Luc Deleu is kijken naar de ‘soaps’ van criticus 
Hans Theys. Hij trok met Deleu naar enkele 
werven van privéwoningen. We zien de experi-
mentele bouwmeester ontspannen bezig met de 
ietwat gestresste bouwheren die de euvele moed 
hadden om met hem in zee te gaan.’ Jan Braet, 

Een boot in volle zee. In: Knack, 29 september 
2004. ‘De vele ontwerptekeningen (…) lijken 
op elkaar en maken de expositie eentonig. 
Gelukkig staat er ook een video met de luch-
tige achtdelige documentaire van kunstcriticus 
Hans Theys. (…) De film laat Deleu zien als 
een ontspannen mens, eerder een idealistische 
hippie dan een arrogante architect.’ Machteld 
Leij, Deleu ziet stad als kunstwerk. In: NRC 
Handelsblad, 13 oktober 2004.

Dezelfde dag belde ik Luc Deleu op en stelde hem voor de bouw van zijn 
intussen derde gebouw van bij het begin op te volgen. Dit plan resulteerde 
in een film die bestond uit acht afleveringen en één stomme pilootfilm 
(Silent Rush), die in 2004 drie maand lang te zien was in een grote zaal in 
het M HKA, als onderdeel van een grote tentoonstelling over Luc Deleus 
Onaangepaste Stad.3 De film toont de volledige bouw van een woning, ook 
een lezing van Luc Deleu, de werking op zijn bureau, het opbouwen van 
tentoonstellingen, het plaatsen van containersculpturen in de openlucht 
enzovoort. De films werden vaak getoond, altijd op verzoek van Luc Deleu 
en TOP Office. Ze werden goed ontvangen in de pers.4

Zodra ik deze camera had, ben ik ook andere kunstenaars gaan filmen. 
Een volledige opsomming zou hier niet veel zin hebben. Ik geef een paar 
voorbeelden.

In 2001 maakte ik een DVD met korte filmpjes over het werk van Ann 
Veronica Janssens. De DVD werd getoond in de galerie van Micheline 
Szwajcer en in de Fondation pour l’architecture de Bruxelles.

In 2004 besloot ik de kunstenaar Vaast Colson een jaar lang te volgen en 
al zijn bezigheden vast te leggen. Ik maakte ook twee films die ik toonde 
in een installatie van hem in het S.M.A.K. De films Story of Art. Part I 
(52’10’’) en Part II (34’06’’). De eerste film toont de geboorte van de 
hedendaagse kunst in het spel van een peuter, die twee jaar lang werd 
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In het totaal waren op mijn YouTube-kanaal 250 films te zien waarop je 
kon kennismaken met meer dan 100 verschillende kunstenaars.

Aan het eind van 2011 ontdekte ik echter dat veel van deze films ter down-
loading werden aangeboden op tal van sites die eigenlijk commerciële bij-
bedoelingen hebben. Voor mij was dit onaanvaardbaar. Ten eerste was het 
aanvankelijk de bedoeling dat niemand anders de filmpjes kon hacken. 
Ten tweede wilde ik mijn films niet laten gebruiken om zeep te verkopen. 
Daarom hief ik het kanaal op. Er zijn geen films meer te zien.

Intussen was er ook weer een nieuw soort camera verschenen, de hoge-
resolutiecamera. In 2008 heb ik er een van Michel François mogen lenen 
om een documentaire film over de gitarist Philip Catherine te maken. Het 
mooiste voordeel toen was het breedbeeld, waardoor het boeiender was 
een gitaar in beeld te brengen. Ik filmde Catherine thuis, in zijn werk-
kamer, maar ook tijdens studio-opnames en tijdens een optreden dat ik 
organiseerde in het NICC.

In 2008 mocht ik voor het eerst meewerken aan een televisiedocumen-
taire over een kunstenares: Berlinde De Bruyckere. Ik vond dit een heel 
bijzondere ervaring, vooral om te zien hoe de cineaste Rita Mosselmans 
bepaalde, toevallige gebeurtenissen (bijvoorbeeld een vallend zoontje dat 
getroost wordt) op een prachtige manier gebruikte om een film op te laden 
die Berlinde en ik zo onpersoonlijk mogelijk hadden willen houden. Heel 
indrukwekkend.

3. Stijlkenmerken van mijn videofilms

a. Nabijheid

Zelf heb ik mij altijd aangetrokken gevoeld tot films waarin het leek alsof 
je de dingen echt kon zien, bijvoorbeeld een hand of een omelet, in plaats 
van een reeks tekens aangeboden te krijgen die je ‘leest’ in plaats van echt 
te kunnen bekijken. Het hinderde mij dat je nooit iemand zag eten, koken, 
wandelen enzovoort. Zo komen er in sommige films van Takeshi Kitano 

5 De bovengenoemde films werden verschillende 
keren getoond, in verschillende omstandighe-
den, op uitnodiging van verschillende mensen, 
meestal kunstenaars. De ezel van Buridan ging 
in première in de Brusselse Beursschouwburg 
op 12 september 1991 en werd nadien verschil-
lende keren publiek vertoond in het kader van 
het Artibokofestival. De film werd ook geselec-
teerd voor het videofestival van Den Haag en 
vertoond op de televisie in de reeks Carré blanc. 
De eerste twee afleveringen van het feuilleton 
over Luc Deleu werden op uitnodiging van  
Joëlle Tuerlinckx getoond tijdens de tentoon-
stelling Occasions du travail in NICC Antwer-
pen (1999–2000). In oktober 2000 werd ik 

door de kunstenaar Philippe Van Cutsem uit-
genodigd enkele films te tonen tijdens het door 
hem georganiseerde festival ‘Oktobervoorstel-
lingen’ in het Cultureel Centrum Ten Weyn-
gaert in Vorst. In datzelfde jaar toonde ik de 
film De charmante koffiepot in Galerie Ledune 
in Brussel, op uitnodiging van de kunstenaar 
Dominique Thirion. De DVD over het werk 
van Ann Veronica Janssens werd ook getoond 
tijdens de Skulptur Biennale Münsterland, 
Kreis Warendorf en tijdens een tentoonstelling 
bij De Verbeelding in Zeewolde. Enzovoort. 
Deze vertoningen zijn sporadisch blijven door-
gaan tot vandaag.

d. 2006-2012

De uitvinding van YouTube veranderde de manier waarop je films kon 
maken en tonen. Het principe was dat een gebruiker een filmpje (van 
maximum 100 MB en 10 minuten lang) op de server van YouTube kon 
plaatsen. Anderen konden het filmpje daar bekijken, maar ze konden het 
ook inbedden in een eigen site. Voor mij was dit fantastisch. Ineens werd 
het mogelijk beelden te maken in het atelier van een kunstenaar of tijdens 
de opbouw van een tentoonstelling en die een kwartier later op het inter-
net aan te bieden. De tijdslimiet nodigde je ook uit korter, bondiger en 
minder narratief te werken. Tussen 2006 en 2012 heb ik zo honderden 
films gemaakt, die toegankelijk waren op YouTube. Eind 2011 hadden 
een half miljoen mensen naar deze filmpjes gekeken. Sommige filmpjes, 
bijvoorbeeld over de gitarist Philip Catherine of over Luc Tuymans die 
uitlegde hoe hij zijn schilderijen opbouwt, werden op vier jaar tijd 20.000 
keer bekeken. In verhouding tot de grappige filmpjes of beroemde films 
op YouTube zijn dit verwaarloosbare getallen, maar voor iemand die in 
staat was moeilijk bereikbare mensen en hun werk te filmen en die beelden 
graag met anderen wilde delen, was dit een prachtig medium.
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filmen net zomin geïnteresseerd in zogenaamde esthetische wetten als in de 
typografie van de boeken die ik heb gemaakt: ik wil dat de filmbeelden en 
het zetwerk dienstbaar zijn aan mijn manier van kijken en aan de dingen 
die er volgens mij te zien zijn. 

Ik tracht daarbij zo weinig mogelijk private dingen te tonen. Ik film heel 
zelden gezichten en nooit keukens, badkamers of kleerkasten. Wel tracht 
ik een soort van latje in beeld te brengen dat Raoul De Keyser lijkt te ge-
bruiken om ovalen te schilderen. Wel film ik vaak het palet van een schil-
der, de penselen die gebruikt worden en het obligate recipiënt met spijkers, 
duimspijkers, ijzerdraadjes, tangen en een hamer. Die dingen toon ik het 
liefst in één langdurige camerabeweging, die het heel moeilijk maakt een 
beeld te maken dat van het begin tot eind stabiel gefilmd is en niet verve-
lend wordt.

b. Spiraal

De eerste filmles die ik van mijn vader kreeg, bevatte de raad nooit met de 
camera heen-en-weer te bewegen. Natuurlijk kan dat wel. Alles kan. Maar 
ik heb het nooit gedaan, zoals een schilder kan beslissen nooit met acryl of 
olieverf te werken. Je beperkt je. Visueel is het interessante hieraan dat je 
niet kan terugkeren naar iets boeiends dat je hebt gezien. Zodra je besloten 
hebt de camera altijd in dezelfde richting te laten doorglijden, heb je maar 
één kans. Hoe meer boeiende beelden zo in beeld komen en hoe beter ze 
zijn gekaderd en belicht, hoe sterker de sequentie. Dit doe ik door met één 
oog in de camera te kijken of te filmen zonder te kijken, en tegelijk te zien 
en te voelen in welke richting en tegen welke snelheid ik moet bewegen. 
De uiteindelijke vorm is een spaghettibeweging die je kan vergelijken met 
een spiraal.7 In een recente Canvasdocumentaire over een vooraanstaand 
kunstenaar zat een exacte kopie van een op YouTube zichtbare camera-
beweging, waarin ik in het atelier van dezelfde kunstenaar zijn hamer en 
ander werkgerei film. Een heel mooi beeld, veel gladder uitgevoerd dan 
mijn eigen opname, die los vanuit de hand gebeurt, maar wezenlijk ver-
schillend, omdat er niets aan voorafgaat en niets achteraan komt dat deze 
mooie beweging schier onmogelijk maakt en daardoor van elke visuele 
spanning berooft. Het mooie van deze bewegingen is immers dat je maar 

6 Jean-Luc Godard, Godard par Godard, Flam-
marion, Parijs, 1989. Drie delen.
7 Criticus en curator Luk Lambrecht typeert 
mijn manier van schrijven als ‘cirkelend’. Koen 
Theys doet hetzelfde met mijn manier van spre-
ken. Misschien is de overeenkomst met mijn 
manier van filmen niet toevallig. Al kan ik het 
niet verklaren. ‘Het is allemaal leuk en interes-
sant om te lezen en Hans Theys krijgt het voor 
elkaar “cirkelend” te blijven schrijven… (…) 
Na lange en interessante literaire en filosofische 
zwerftochten komt Hans Theys tot een klas-
siek slot voor zijn tekst.’ Luk Lambrecht, En 
wie het niet voelt, die kan naar de kloten lopen.  

In: De Morgen, 18 december 1992. ‘Van daaruit 
krijgen we dan de meest exuberante gedachte-
sprongen, die ons leiden van Proust en Warhol 
over Bijl, Cassavetes, Swennen, Panamarenko 
tot Benjamin. (…) Soms denk je dat hij hele-
maal het spoor is kwijtgeraakt, om dan plots 
op een wonderlijke manier weer bij het punt 
terecht te komen dat de dingen aaneensmeedt. 
Zijn betoog duurt drie uur en behalve tijdens 
door hem ingevoerde koffiepauzes verlaat nie-
mand de zaal.’ Koen Theys, Nicc Bruxel. De 
avonden / Les soirées. In: NICC Newsletter, juli 
1999, p. 41.

bijvoorbeeld lange passages voor waarin de held gewoon van één punt naar 
een ander stapt, zonder dat dit gesuggereerd wordt. Dat vind ik prachtig. 
Terwijl in de film The Straight Story van David Lynch, die voorwendt over 
traagheid te gaan, een shot voorkomt waarin de held, zittend op een gras-
machine, voorbij een zonsondergang rijdt, waarbij het middengedeelte van 
deze scène gewoon werd weggeknipt. Zoiets vind ik ergerlijk, vooral bij ie-
mand die zich alles zou kunnen veroorloven. Om dezelfde reden was ik erg 
getroffen door sommige dogmafilms, vooral Festen, waarin je benen ziet en 
broeken en gezichten en whiskyglazen: echte dingen. De film begint ook 
met een wandelende man, trouwens.

Om deze reden voelde ik mij ook meteen aangetrokken tot de films van 
John Cassavetes, bijvoorbeeld, Faces, waarin je naar gezichten kon kijken 
en de indruk had echt dingen te kunnen bekijken, omdat ze niet te vlug 
uit beeld verdwenen. De beelden zijn ook geladen met gevoel, met intimi-
teit en tragiek. Je hebt niet de indruk te kijken naar de illustratie van een 
scenario. Als criticus in de jaren vijftig vroeg Godard om films die zouden 
bestaan uit beelden en niet uit illustraties bij gebabbel. Deze teksten blij-
ven actueel.6

Daarom tracht ik dingen van nabij te filmen, maar zonder in te zoomen. 
Ik probeer ze te tonen, te laten verschijnen terwijl ik de camera voorbij laat 
glijden. Wil ik iets groter in beeld, dan loop ik er nartoe. Ik ben bij het 
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d. Klank

Zonder goede microfoon en een klankman kan je geen goede klank ma-
ken. Daarom probeer ik films te maken waarbij de klank (althans het ge-
sproken woord) minder belangrijk is. Ik stel bijna nooit vragen en film 
vrijwel nooit sprekende mensen. Gebeurt dit toch, dan laat ik de films 
beluisteren met koptelefoons, zodat de klank niet te verschrikkelijk wordt. 
Dit klankprobleem heeft mij geleerd meer visueel te denken.

4. Casus: De verfilming van Angie van Stefan Dreher

a. Context: Wording van een acteur, maker van een paar theaterstukken en 
medewerker aan een aantal theater- en dansvoorstellingen

1978–1981

Ik begon met het maken van theater rond mijn vijftiende. Ik vertaalde 
passages uit The Importance of Being Earnest van Oscar Wilde en voerde 
die op met een vriendin ter gelegenheid van een schoolfeest en ook tijdens 
een of andere toneelavond. Tijdens diezelfde schoolfeestjes trad ik ook op 
als voorlezer van zelf geschreven gedichten en hielp ik mijn vriend L.C. 
Bombet met het uitvoeren van zijn theatrale verzinsels. Daar maakte ik 
ook kennis met de latere acteur en toneelschrijver Rudi Bekaert, die mij in 
1983 voorstelde aan de regisseur Paul Peyskens en de acteur en regisseur 
Johan Heestermans. Ik maakte ook deel uit van een amateurtoneelgezel-
schap tot mijn zeventiende. 

1983–1991

In 1983 nam ik voor het eerst deel aan een professionele theaterproduc-
tie, Julius Caesar, geschreven en geregisseerd door Paul Peyskens voor het 
STUK in Leuven. Onder mijn medeacteurs bevond zich ook de piepjonge 
Guy Cassiers, die vandaag een vooraanstaand theatermaker is.

8 De meest ‘affe’ film die ik van Plissart heb 
gezien, toont beelden van de renovatie van het 
Atomium. Mooi en onverwacht aan deze film 
is dat deze architecturale sculptuur niet in beeld 
gebracht wordt met bewegende camerabeelden, 
maar door een opeenvolging van asymmetrisch 
gekadreerde, statische opnames, die de gewel-
dige sculpturale impact van deze constructie 
op een meer verfijnde manier in beeld brengen. 
Het lijkt alsof we dit bouwsel in al zijn driedi-
mensionale kracht hebben gezien, terwijl de ca-

mera niet heeft bewogen. Tijdens een interview 
feliciteerde ik Plissart met deze tour de force. 
Ze antwoordde: ‘Er zit één bewegend beeld 
in: het beeld waarin de camera een zwevende 
plaat volgt. Maar je hebt gelijk. Ik had iemand 
gevraagd te zorgen voor bewegende beelden, 
maar ik heb ze uiteindelijk niet gebruikt.’ Hans 
Theys, Uit de afstand het lichaam. Een gesprek 
met Marie-Françoise Plissart. In: Hans Theys, 
Over vorm. Tweede, herziene druk, Tornado Edi-
tions, Brussel, 2010, pp. 245–249.

één kans hebt en dat de toeschouwer kan zien wat je ziet en wat je mist. 
Hoe ingewikkelder en langer de beweging, hoe spannender.

c. Korte shots

Mijn voorkeur voor langdurige camerabewegingen sluit korte shots niet 
uit. Alles hangt af van de omstandigheden. Mijn film over Luc Deleu, bij-
voorbeeld, bestaat uit een afwisselende montage van korte shots (van 6 tot 
12 seconden en nooit langer dan 50). Ik heb één keer een subsidie aange-
vraagd voor het monteren van een film over Luc Deleu. In het afwijzende 
antwoord stond dat de shots veel te lang duurden, dat mijn camera heen-
en-weer zwaaide en dat het een te kleine camera was. In mijn bezwaar-
schrift heb ik een lijst van alle shots opgenomen met de vermelding van 
hun duur, ik heb gesteld dat de camera niet één keer heen-en-weer zwaaide 
en ik heb gevraagd hoe groot een camera moest zijn opdat een film in aan-
merking kon komen voor subsidies. (Ik heb de subsidies gekregen.) Deze 
manier van filmen is niet in tegenspraak met de wens lange, kwetsbare 
beelden te maken. Alleen is het heel moeilijk een complexe ruimte op een 
boeiende manier in beeld te brengen met langdurige camerabewegingen, 
omdat het object te groot is en de bewegingen relatief te traag vooruitgaan 
om het ding te tonen. Om die reden viel het mij meteen op dat Marie-
Françoise Plissart in haar film over de restauratie van het Atomium vrijwel 
geen bewegende beelden had gebruikt. Een groot, ruimtelijk voorwerp 
film je anders.8
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toeschouwers ofwel meteen konden reageren met een improvisatie, ofwel 
een week later, waarbij ze het theater ter beschikking kregen om hun ant-
woord voor te bereiden. Op die manier ontmoette ik tal van dansers en 
choreografen, maar leerde ik ook naar dans kijken. Doordat de verschil-
lende voorstellingen op elkaar reageerden, kwamen bijvoorbeeld bepaalde 
vormelijke elementen of rekwisieten week na week terug, maar telkens 
anders gebruikt. Dit maakte het kijken spannender en makkelijker. 

In 1997 verzorgde ik de redactie en vormgeving van de nieuwsbrief van 
Dans in Kortrijk. Zo begon ik ook over dans te schrijven.

In 1998 nodigde de vooraanstaande choreograaf Thierry Smits9 mij uit het 
toneelstuk Red Rubber Balls van Peter Verhelst in het Frans te vertalen en 
deze teksten te laten voordragen door twee bekende actrices: Janine Godi-
nas en Viviane De Muynck. Deze vertolkingen werden geregistreerd. Het 
was een krachtige, emotionele ervaring, waarbij de actrices huilden toen 
ze elkaars vertolkingen hoorden. Ik werd ook uitgenodigd te zorgen voor 
de dramaturgie van het stuk, die er voor mij in bestond geen dramaturgie 
te wensen. De dramaturgie is, eenvoudig gezegd, immers het zogenaamd 
inhoudelijke, conceptuele gedeelte van een dansvoorstelling, dat mij het 
minst interesseert. Ik vond het wel boeiend mijn bijdrage ertoe te beper-
ken mij terug te trekken.

b. De ironie van Pessoa

De theatercritica Claire Diez omschreef het door mij geschreven en gere-
gisseerde stuk Bernard Bosch fait de l’ordre onder meer als volgt: ‘Bernard 
Bosch part de l’envie de travailler la paranoïa sur un plateau: Hans Theys: 
“Cet état, engendré par la honte d’exister, le sentiment d’inadéquation au 
monde, génère une lucidité maladive et que nous rapprochons de la créati-
vité.” Il compose alors cent racontards obsessionnels, “d’un inintérêt total” 
que Bernard Eylenbosch teste par le jeu, partant du principe que Bernard 
Bosch, le personnage ludique, s’occupe à inventer des fictions quotidien-
nes à partir du réel.’10 En de criticus Jean-Marie Wijnants schreef: ‘Toute 
la pièce essaie de mettre en doute les choses, les valeurs, les relations. Rien 
n’est évident pour ce personnage. Et rien n’est évident pour nous non plus. 

9 Van de site van Thierry Smits: ‘Red Rubber 
Balls (1998) was een multimediale dansvoor-
stelling van Thierry Smits en Compagnie Thor. 
De voorstelling was gebaseerd op de gelijkna-
mige theatertekst die werd geschreven door de 
Vlaamse auteur Peter Verhelst in opdracht van 
het Kaaitheater. De soundtrack werd samen-
gesteld door Geert Feytons van Noise-Maker’s 

Fifes. De scenografie werd verzorgd door Trudo 
Engels en de dramaturgie door Hans Theys.’
10 Claire Diez, La Balsamine présente en une soi-
rée, deux jeunes projets théâtraux: ‘Bernard Bosch 
fait de l’ordre’ et ‘Welcome la vache de vie’. Des 
paroles d’ici et maintenant. In: La Libre Belgique, 
17 april 1991.

In 1991 vroeg de acteur Bernard Eylenbosch mij een stuk voor hem te 
schrijven en te regisseren. Ons aanvraagdossier leidde tot een subsidie, 
waardoor we ons werk op een professionele manier konden creëren en 
opvoeren in het Théâtre de la Balsamine, waar het stuk 23 keer werd op-
gevoerd voor ongeveer 2000 toeschouwers. Het stuk heette Bernard Bosch 
fait de l’ordre en raakte heel wat thema’s aan, waaronder het idee dat elke 
vorm van creativiteit verwant is met een vorm van waanvoorstellingen of 
paranoia. Blijkbaar nam het idee van het kijkbeeld toen al gestalte aan.

1994–1998

In 1994 werd ik, op voordracht van Koen Theys, door de Brusselse Beurs-
schouwburg uitgenodigd een toneelstuk te maken met oudere mensen. 
Uit een dertigtal mensen die hadden gereageerd op een advertentie, koos 
ik drie mensen met wie ik het theaterstuk Elk op zijn plaats maakte, dat 
werd opgevoerd in de Beursschouwburg. De voorstelling was zo’n meeval-
ler voor mij, de acteurs en de organisatoren, dat besloten werd een vervolg 
te creëren Het lijk in de kast, dat een half jaar later in première ging in Les 
Trétaux in Brussel. Aan dit stuk namen een tiental acteurs deel. Het decor, 
dat het beeld opriep van de irreële woonkamer met trap achterin die we 
kennen van sitcoms, werd gecreëerd door de schilder Filip Denis. Over de 
toon van dit stuk meer hieronder.

In 1996 besloot ik elke woensdag dansvoorstellingen bij te wonen in een 
theater dat Plateau heette en onder artistieke leiding stond van Ida De 
Vos. Ze had een vorm bedacht die ze T-dansant noemde en waarbij elke 
week, op woensdagmiddag, een danser of acteur iets toonde, waarop de 
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Kinderen moeten vaak raden naar de bedoelingen van oudere mensen. 
Ze begrijpen de woorden en zinnen niet, maar proberen die af te leiden 
uit de intonatie, de gebaren en andere bestanddelen van het taalgebruik. 
Ik denk dat dit in het geval van mijn vader nog moeilijker was, omdat hij 
mijn nieuwsgierigheid prikkelde door niet alles meteen te verklaren, maar 
te omhangen met een soort geheimzinnigheid, die ik terugvond bij Pana-
marenko en Reve.13 Ik beschouwde het theater als het meest specifieke me-
dium om deze raadselachtigheid gestalte te geven. Bijvoorbeeld veranderde 
de plot van het stuk Het lijk in de kast voortdurend tijdens de voorstelling, 
omdat de regisseur zogezegd met de acteurs op de scène belde. Hij vroeg 
hen bijvoorbeeld een bepaalde scène te hernemen, waarna die een andere 
richting uitging. Ook zat er een souffleur op de scène, die de acteurs af en 
toe een zin liet hernemen, waarna die ook een andere afloop kende en het 
stuk een andere wending nam. Dit maakte het mogelijk de souffleur ook 
wérkelijk te gebruiken als er iets fout liep, wat ook eens is gebeurd, maar 
zonder dat iemand er iets van merkte. Een persoon die in de zaal voortdu-
rend storende opmerkingen maakte, werd door een acteur woedend aan-
gesproken en bleek dan de verloren tante Daisy te zijn, die meteen plaats 
nam op de scène. Enzovoort. 

Deze dubbelheid nam in de dansvoorstelling Angie van Stefan Dreher de 
vorm aan van een voorstelling die zowel intiem als theatraal wilde zijn, 
zowel gebruikmaakte van voorbereide stukken als improvisatie en zoveel 
mogelijk alledaagse handelingen combineerde met verfijnde danspartijen. 
Zelf bekleedde ik als filmer ook een dubbele functie, doordat ik mij met 
mijn camera tussen de dansers begaf zonder dat het voor de toeschouwers 
duidelijk was of deze bewegingen tot de choreografie behoorden of niet.

c. Verfilming van Angie. Een in afleveringen verlopende instant komedie 

In 2005 nodigde de Duitse choreograaf Stefan Dreher mij uit een video-
registratie te maken van de voorstelling Angie. Een in afleveringen verlo-
pende instant komedie.14 Ik verzorgde ook de setfotografie en ontwierp de 
promotiecampagne. Dreher had deze evoluerende choreografie bedacht in 
overleg met mij, zoekend naar een manier waarop we in een dansvoorstel-

11 Jean-Marie Wijnants, Remise en ordre et ré-
conciliation. In: Le Soir, 23 april 1991.
12 Walter Swennen hierover, in een interview 
met criticus Pierre Sterckx: ‘Je pense que 
l’ironie et le calembour sont le fait de ce que 
j’appellerais des “méchantes personnes”. Dans 
ce contexte, Duchamp serait un cynique naïf. 
(…) Je le soupçonne d’avoir bluffé. Pour citer 
mon ami Hans Theys: on essaie de le présenter 
comme un grand joueur d’échecs, mais il n’est 
qu’un petit joueur de scrabble.’ Pierre Sterckx, 

Papa Duchamp: et après? In: L’Instant, 10 okto-
ber 1991, p. 73.
13 En later bij alle kunstenaars, die ik als buiten-
staander benader als het kind dat door Feyera-
bend beschreven wordt en langzaam de beteke-
nis van de woorden en de dingen leert.
14 Angie. An instant comedy in Episodes. A piece 
for a changing number of dancers. Première in 
Les Halles de Schaerbeek, Brussel, op 23 en 30 
januari, 6 en 13 februari 2005. Hernomen in 
Kortrijk, Linz, Uzès enzovoort.

Car il n’est pas impossible que ce personnage nous mente depuis le début. 
Il a peut-être tout imaginé, s’amusant à inventer devant le public au fur et 
à mesure que le temps passe. C’est peut-être un imposteur.’11

Toen ik drie jaar later, in 1994, werd uitgenodigd een toneelstuk te ma-
ken met oudere mensen en mijn project moest gaan verdedigen voor een 
soort van commissie, overzag ik voor het eerst de totaliteit van mijn eigen 
werk en ontdekte ik dat het altijd leek te handelen over het onvermogen 
een onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fictie of, met andere 
woorden, het vermogen leken te hebben een verwarring tussen beide op 
te roepen. Ik vermoedde toen dat dit iets te maken had met mijn vaders 
vorm van humor (maar ook die van Panamarenko of Gerard Reve), die 
zich niet toonde, maar liet raden. Ik aarzel deze vorm van humor ‘ironie’ 
te noemen, omdat ik in navolging van Walter Swennen, die niet houdt 
van Duchamps ironie,12 afkerig ben van het gevoel van superioriteit en 
neerbuigendheid dat met een bepaald gevoel voor ironie gepaard gaat. Pes-
soa schrijft ergens dat ironie erin bestaat het tegendeel te zeggen of schrij-
ven van wat je bedoelt, zonder dat iemand dit uit de gebruikte woorden 
kan afleiden. Dat bedoel ik. Het is een vorm van humor of intelligentie 
die niet noodzakelijk elitair of neerbuigend is, maar zich voordoet als een 
speelse omgang met de beperkte vermogens van de taal, die ontdaan wordt 
van verklarende gezichtsuitdrukkingen, emotionele duidingen enzovoort. 
Gerard Reve schrijft ergens dat kitsch zich onderscheidt van schoonheid 
doordat het toont waarom en waarin het schoon of ontroerend wil zijn. 
Andere vormen van schoonheid, humor of intelligentie laten zich liever 
raden, omdat ze open willen blijven.
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tal mensen tegelijk pirouettes maken, maar omdat gewerkt werd met klas-
siek getrainde dansers, hedendaags getrainde dansers, acteurs, kapoeirabe-
oefenaars en yogabeoefenaars (Dreher is zelf een yogameester), zien deze 
pirouettes er allemaal anders uit en ontstaat er een verrukkelijk universum 
waarin het verschil wordt gevierd: een verschil dat enkel zichtbaar wordt 
door het gemeenschappelijke onderwerp of thema.15

Het resultaat was een onvoorspelbare, intieme voorstelling (omdat de dan-
sers heel goed op elkaar moesten letten), waarin je tezelfdertijd ook perso-
nages kon herkennen zoals in televisieseries. Toch werden er geen persona-
ges uitgebeeld. De uitvoerders deden gewoon hun ding, op hun manier.

Een bijkomend, belangrijk element was dat er vaak muziek werd gebruikt, 
maar dat de dansers zich niet op de maat van de muziek mochten bewegen. 
Omdat ze dit allemaal wisten, ontstond een extra ‘verschil’ dat berustte op 
een afspraak die toeschouwers niet snel zullen opmerken of begrijpen. Het 
resultaat is immers een nieuwe, broze gelijktijdigheid, die echter het tegen-
overgestelde uitdrukt van de gebruikelijke, op de maat gerichte, machinale 
gelijktijdigheid waaraan we gewend zijn.

Ik paste mezelf in dit geheel in door de repetities bij te wonen, te fotografe-
ren en te filmen, maar uiteindelijk ook door zelf te bewegen tussen de dan-
sers. Ik paste daarbij mijn eigen principes toe. Er werd niet gemonteerd. 
Het ging om één doorlopende camerabeweging van één uur lang, waarbij 
ik ‘spiraalvormige’ (rondcirkelende bewegingen waarbij de beweging nooit 
omslaat in een beweging in de tegengestelde richting) bewegingen maakte: 
één lange travelling waarbij ik zoveel mogelijk zinvolle momenten trachtte 
te filmen, maar net als de uitvoerders moest voelen waar, wanneer en hoe 
die zouden plaatsvinden. Net als hen zag ik niet wat er achter mij gebeur-
de. Wel is het zo dat ik zo’n film kan maken omdat ik de camera stabiel kan 
houden terwijl ik om mij heen kijk. Ik kijk dus soms niet naar wat ik film, 
maar naar wat ik nadien ga filmen, waar de beweging heen moet gaan.

Ik heb deze choreografie verschillende keren gefilmd. Eerst vier keer in de 
Hallen van Schaarbeek, nadien in Limelight in Kortrijk en ten slotte, met 
een volledig nieuwe groep dansers, in het Oostenrijkse Linz.

15 Cf. Hans Theys, Alles over Angie. Een gesprek 
met Stefan Dreher. In: Flower Power. Kunst in 

ling de evoluerende intimiteit van een groepstherapie en de ogenschijnlijke 
intimiteit van een televisiesoap zouden kunnen combineren. Dreher ont-
wikkelde een subliem systeem, dat erin bestond de acteurs en de dansers 
bepaalde bewegingen of acties te laten inoefenen die, als een spel kaarten 
dat wordt geschud, op een onvoorspelbare manier één of verschillende 
kettingreacties in beweging zouden kunnen zetten. Het principe bestond 
erin dat elke danser (acteur) op een zelfgekozen moment een bepaalde 
beweging mocht voltrekken, waarbij de anderen konden kiezen deze be-
weging (of reeks van bewegingen) al dan niet te volgen. Wie de beweging 
niet volgde, kon een alternatieve reeks initiëren.

De ‘bewegingen’ of ‘onderwerpen’ hadden namen als touwtrekken, lachen, 
het evenwicht verliezen, leren lopen, struikelen, het stof afnemen, zwem-
men, struikelen, haarballen uitbraken, mannen slaan, vrouwen slaan, je 
ogen uitwrijven, een kind baren enzovoort. Wie een beweging startte, 
moest ermee doorgaan, zoals een geïnitieerde beweging in het yoga altijd 
voltrokken wordt.

Het mooie aan de voorstelling was onder meer dat de uitvoerders elkaar 
niet voortdurend konden zien, zodat ze soms moesten voelen, horen of 
begrijpen welk nieuw thema iemand aansneed. Soms was er één beweging, 
die uiteenviel in twee of drie bewegingen, waardoor je heel ingewikkelde, 
driedimensionale én in de tijd gespreide composities kreeg.

De bewegingen waren niet noodzakelijk dansbewegingen. Dreher houdt 
van de schoonheid van alledaagse bewegingen. Het probleem bestaat erin 
alledaagse bewegingen op een scène zodanig te tonen dat ze deze schoon-
heid reveleren zonder gekunsteld te worden. Een van de hulpmiddelen die 
Dreher daarvoor gebruikte, was de uitvoerders zelf te laten beslissen wan-
neer ze een bepaalde handeling initieerden of al dan niet volgden, maar 
ook – en bovenal – ze deze acties te laten voltrekken op hun eigen manier. 
In een eerdere voorstelling (Station to Station) zag je bijvoorbeeld een tien-

België na 2015, Tornado Editions, Brussel,  
pp. 323–328.
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zelf kwetsbaarder dan wanneer ik interviews monteer of boeken vormgeef, 
en kom ik meer op het niveau van de kunstenaar, die zich immers kwets-
baar opstelt tegenover mij, de lezers en de toeschouwers.

6. Situering ten opzichte van andere films over hedendaagse 
dans

Ik hou, bijvoorbeeld, van sommige films die Thierry De Mey heeft ge-
maakt over het werk van Anne Teresa De Keersmaeker en ik ben ook ge-
boeid door de films die Wim Vandekeybus heeft gemaakt als parallelle 
werelden naast zijn choreografieën. Zo kunnen er tientallen films worden 
opgenoemd. Maar wat ik heb geprobeerd is iets anders. Het is heel moei-
lijk theater- of dansvoorstellingen in beeld te brengen, omdat de behoefte 
aan een totaalbeeld de details laat ondersneeuwen. Wie zelf een voorstel-
ling bekijkt, behoudt een idee van de totaliteit wanneer hij of zij inzoomt 
op een detail. Deze ervaring in film reproduceren is heel moeilijk. Je kan 
met verschillende camerastandpunten werken en totaalbeelden afwisselen 
met detailbeelden, maar ten eerste vergt dit materiaal en mensen waarover 
ik niet beschik en ten tweede vind ik dat niet boeiend. De première van 
Angie heb ik wel zo opgenomen: met één frontale camera die voor een 
totaalbeeld zorgde en één camera vanop de zijlijn (rechts vooraan gezien 
vanuit het publiek), waarmee ik een ononderbroken film maakte waarvan 
ik oorspronkelijk op een traditionele manier fragmenten wenste af te wis-
selen met het totaalbeeld.

Maar dat heb ik nooit gedaan. Voor de tweede voorstelling heb ik Dreher 
gevraagd of ik, zoals tijdens de repetities, tussen de dansers mocht bewegen, 
en dat mocht. Deze mogelijkheid sloot niet alleen perfect aan bij mijn op-
vattingen over een boeiende film (één beweging, geen montage, aandacht 
voor intieme details zonder in te zoomen), maar ook bij het concept van de 
voorstelling, die immers bestond uit een onvoorspelbare aaneenschakeling 
van scènes die zich opsplitsten en weer samenkwamen, met uitvoerders die 
de volledige oppervlakte van de scène gebruikten én hun bewegingen op 
elkaar afstemden zonder naar elkaar te kijken.

Zoals Dreher uitlegt in een interview dat ik van hem heb afgenomen17, 
droomde hij van een choreografie waarin dansers zich tegenover elkaar 

16 Dankzij deze observatie begreep ik wat David 
Lynch doet in films als Lost Highway en Mul-
holland Drive: werelden oproepen die je enkel 
in een film kan oproepen, nooit in een roman.
17 Alles over Angie. Eerst gepubliceerd in het 

Nederlands, Frans, Engels en Duits in het pro-
grammablad, nadien in het Nederlands opge-
nomen in Hans Theys, Flower Power. Kunst in 
België na 2015, Tornado Editions, Brussel, 
2008, pp. 323–329.

Zoals uit al het voorgaande kan worden afgeleid, was ik verrukt door dit 
avontuur. Alle dingen die ik belangrijk vind in het filmen, waren aanwezig: 
intieme beelden, onvoorspelbaarheid, een hoge moeilijkheidsgraad, (dub-
bele) beweging en, uiteindelijk, die uitzonderlijke kans een film te maken 
waarbij de toeschouwer kan checken of ik wel iets zie.

5. Het specifieke aan videofilms

Ik heb lang geaarzeld voor ik aan dit boek ook een hoofdstuk over het fil-
men zou toevoegen. Tenslotte ben ik geen erkend cineast, enkel iemand die 
door bepaalde kunstenaars wordt gewaardeerd omwille van de beelden die 
hij maakt. De belangrijkste redenen voor het schrijven van dit hoofdstuk 
zijn allicht mijn bijzondere voorliefde voor het filmen en de bijzondere 
spanning die het maken van een bewegend beeld voor mij opwekt, maar 
bovenal de specificiteit van het medium. Kundera merkt in zijn prachtige 
essaybundels op dat de beste romans boeken zijn waarin dingen gebeuren 
die enkel in romans kunnen gebeuren.16 Ik herinner me zijn voorbeelden 
niet, tenzij misschien de ironische, niet-realistische stedenbouw van het 
Praag van Kafka. De mooiste voorbeelden ervan vind je bij Borges, die 
beschrijft hoe het ensceneren van een toneelstuk door Hamlet binnen het 
toneelstuk van Shakespeare een afgrondelijke ervaring oproept die de lezer 
zelf tot een fictief personage lijkt te maken, zoals we ook zien in het tweede 
deel van de Quijote, waarin de held mensen ontmoet die het eerste deel van 
de roman al hebben gelezen en met hem beginnen te discussiëren over de 
ware toedracht der gebeurtenissen die daar verhaald worden (terwijl de es-
sentie van het eerste deel er al in berust dat Don Quijote de wereld anders 
waarneemt dan de mensen die hem omringen).

Zo bestaat het specifieke van mijn films, vergeleken bij mijn boeken, tek-
sten en foto’s, dat er heel weinig montage aan te pas komt. De kijker kan 
meekijken en zien wat ik al dan niet opmerk. Op die manier maak ik me-
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18 Stefan Dreher, A video for YouTube. A project 
with Hans Theys for Festival Temps d’image, op 
28, 29 en 30 september 2007 in Les Halles, 

Brussel. Op mijn beurt nodigde ik Vaast Col-
son, Pol Matthé, Lieven Segers en The White 
Circle Crime Club uit om ons te vervoegen.

zouden verhouden als samenvliegende trekvogels of in scholen zwem-
mende vissen. Ik ben blij dat ik heb mogen deel uitmaken van zo’n reeks 
vluchten en Stefan heb kunnen helpen zijn werk inzichtelijker te maken 
voor derden.

Zelf was hij ook heel tevreden. Dit bleek onder meer uit het feit dat hij 
mij uitnodigde ook de choreografieën Loving Lucy (2005), Island (2008) 
en Save All Dogs (2009) te filmen, en dat hij mij in 2007 vroeg samen met 
hem als bedenker en uitvoerder de performance / dansvoorstelling A video 
for YouTube in Les Halles de Schaerbeek vorm te geven.18

Marie Line Uyttendale in Het lijk in de kast (1994).
Geschreven en geregisseerd door H.T. Foto: Francis Jacoby
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Hoofdstuk 5 

Het kijkbeeld

1. Inleiding

a. Algemene inzichten en algemene begrippen

Kunnen er uit de hierboven beschreven ervaringen ook algemene inzich-
ten gedistilleerd worden? Ik weet het niet. De allereerste versie van dit 
doctoraat, geschreven in 2006, begon met de zin: ‘Er bestaat geen kunst. 
Er bestaan alleen maar kunstwerken.’ Deze zomer vond ik bij de Engelse 
dichter Philip Larkin de zin: ‘Ik vind het moeilijk uw vragen te beantwoor-
den, want ik denk nooit na over de dichtkunst of over de literaire scène, 
alleen over afzonderlijke gedichten, geschreven door enkelingen.’1 Is het 
mogelijk na te denken over zoiets als ‘kerken in het algemeen’. Zou er één 
algemeen geldige uitspraak over alle christelijke kerken mogelijk zijn? Ik 
betwijfel het2. 

De kunsthistoricus Johan Pas wijst erop dat de Nederlandse socioloog Ton 
Bevers een onderscheid maakt tussen de kunsthistorische en de sociolo-
gische benadering. Hij citeert Bevers: ‘De historicus is primair gericht op 
de studie van het verleden en streeft geen generaliserende kennis na, hij 
is geneigd het bijzondere op het algemene te betrekken binnen beperkt 
temporele en ruimtelijke grenzen. De socioloog zal eerder zoeken naar ei-
genschappen en regelmatigheden in de sociale werkelijkheid…’3 Ik begrijp 
niet goed wat het betekent ‘het bijzondere op het algemene te betrekken’, 
maar ik denk dat het waar is dat een diligent kunsthistoricus of historicus 
alleen in de particuliere indruk of het concrete archiefstuk bevestiging of 
weerlegging kan vinden van algemene impressies die hij of zij heeft over 
gebeurtenissen in het verre of nabije verleden. Of we zo’n bevestiging no-
dig hebben om op een open manier na te denken over de wereld, is een 
andere zaak. Zolang we maar niet vergeten dat we aan het dromen zijn. 

1 ‘I find it difficult to say anything in reply to 
your questions, because I never think of poetry 
or the poetry scene, only of separate poems 
written by individuals.’ Philip Larkin, Further 
Requirements, Faber and Faber, Londen, 2002, 
p. 38.
2 Temple Grandin, de door Asperger geken-
merkte auteur van het boek Thinking in Images, 
vertelt dat ze bij het horen van het woord ‘kerk’ 
alle kerken voor zich ziet die ze ooit heeft ge-
zien. Deze beelden ziet ze als bewegende video-
beelden, waarbij ze de voorwerpen in de ruimte 
kan laten kantelen en van alle kanten tegelijk 
bekijken. De meeste mensen beschikken niet 
over zo’n visueel vermogen, en zullen de veel-
heid en verscheidenheid van de meeste fenome-
nen niet eens opmerken ofwel meteen vergeten. 
‘For example, many people see a generalized 
generic church rather than specific churches 

and steeples when they read or hear the word 
steeple. Their thought patterns move from a 
general concept to specific examples. (…) Fran-
cis Galton, in Inquiries into Human Faculty and 
Development, wrote that while some people see 
vivid mental pictures, for others “the idea is not 
felt to be mental pictures, but rather symbols of 
facts. In people with low pictorial imagery, they 
would remember their breakfast table but they 
could not see it”.’ Temple Grandin, Thinking 
in Pictures. And other reports from my life with 
autism, Bloomsbury, Londen, 2006, p. 11. 
3 Ton Bevers, Kunst, geschiedenis en sociologie. 
In: M. Halbertsma & K. Zijlmans (Red.),  
Gezichtspunten. Een inleiding in de methoden 
van de kunstgeschiedenis, Nijmegen, 1993, p. 
244. Geciteerd in Johan Pas, Beeldenstorm 
in een spiegelzaal. Het ICC en de actuele kunst 
1970–1990, Lannoo, Tielt, 2005, p. 24.
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‘In feite hebben we ontdekt dat het gebruik dat we wérkelijk van het woord 
“vergelijken” maken,’ zegt de late Wittgenstein tijdens een les, ‘afwijkt van 
het gebruik dat we hadden mogen verwachten door er van ver naar te kij-
ken. We ontdekken dat geweldig veel overlappende overeenkomsten alle 
gevallen van vergelijken verbinden, en zodra we dit inzien, voelen we ons 
niet langer gedwongen te zeggen dat ze alle één bepaald kenmerk gemeen 
moeten hebben. Wat het schip aan de kade vastbindt, is een touw, en het 
touw bestaat uit vezels, maar het touw ontleent zijn kracht niet aan enige 
vezel die van het ene uiteinde van het touw naar het andere loopt, maar 
aan het feit dat geweldig veel vezels elkaar overlappen.’6

Hoe mooi dit beeld ook is, sinds de uitvinding van het internet kunnen 
we ons de werkelijkheid ook voorstellen als een structuur die ingewik-
kelder is dan een touw, als een reusachtige prop vilt, bijvoorbeeld, waarin 
de vezels elkaar in alle richtingen kruisen en op duizenden manieren met 
elkaar verbonden zijn. We kunnen ook complexe beelden tot stand bren-
gen (laten ontstaan) die een idee geven van de complexiteit van de wereld 
der verschijnselen, bijvoorbeeld in de vorm van een duizendvoudig vertakt 
Wikipedia, dat je in alle richtingen kan bereizen, net als de door Borges 
geëvoceerde bibliotheek van Babel, maar dan ontelbare keren sneller. Zoals 
ik in het derde hoofdstuk al schreef, tracht het M HKA een software te 
ontwikkelen die het mogelijk maakt dat de gebruikers ervan de kennis over 
de bestaande collectie op het internet kunnen verrijken met aanhangsels 
(tekst en beeld).7 

Misschien werd in bovenstaande paragrafen het verschil tussen algemene 
inzichten en algemene begrippen ten onrechte veronachtzaamd. De mo-
gelijk verlammende werking van het kritiekloos ontwerpen of gebruiken 
van algemene begrippen hoeft immers niet uit te sluiten dat iemand een 
algemeen inzicht ervaart. Toch betwijfel ik dit. Een ‘inzicht’ dat niet wordt 
gevat in een begrip, zal altijd geïllustreerd moeten worden met concrete 
voorbeelden. Hoe kan het dan algemeen zijn? Vaak hebben we het gevoel 
dat een inzicht algemeen is, maar zodra we naar de concrete voorbeelden 
kijken, ontdekken we steevast dat we even snel tegenvoorbeelden of uit-
zonderingen kunnen vinden.

4 Een indrukwekkende uiteenzetting van de 
problemen die daarbij rijzen vinden we in 
het prachtige boek Darwins Hofvijver van Tijs 
Goldschmidt, Uitgeverij Ooievaar, Amster-
dam.
5 Jos Vandenbreeden, Arlette Klauwers (Ed.), 

Victor Horta Revisited!, Sint-Lukasarchief VZW, 
Brussel, 2011. pp. 8–9.
6 Ludwig Wittgenstein, Het blauwe en het bruine 
boek, Uitgeverij Boom, Meppel, 1996, p.127.
7 Zie hierover ook: Hans Theys, Monastirski. In: 
Muhkazine #10, januari 2012, p. 24.

Een zinvolle manier om het inductieprobleem te ondervangen en om te 
gaan met de veelheid aan verschijnselen bestaat erin ze onder te brengen in 
verschillende groepen. Deze werkwijze nodigt ons uit nog beter te speuren 
naar details die ons kunnen helpen bij het bepalen en verfijnen van de 
verschillende klassen waarin we ze willen onderbrengen, maar ze wordt 
verlammend als de wetenschappers gaan geloven dat deze klassen werkelijk 
bestaan en dat het inderdaad mogelijk is alle verschijnselen onder te bren-
gen in duidelijk begrensbare groepen. In werkelijkheid lukt ons dat zelfs 
niet in de dierenwereld, waar de onderverdeling in soorten nog steeds stuit 
op de onmogelijkheid precies te bepalen wat een ‘soort’ eigenlijk is.4

Dit boek wenst een pleidooi te zijn voor verscheidenheid. Elke open be-
nadering van de werkelijkheid kan genot verschaffen of dienstbaar zijn. 
Het onderbrengen van kunstenaars of kunstwerken in grotere groepen kan 
ongetwijfeld zinvol zijn. Zodra je immers een begrip als rococo of art nou-
veau min of meer hebt omschreven, kan je het hanteren om individuele 
gevallen op te sporen en te karakteriseren. Als je echter ziet hoe de moder-
niteit geboren wordt in het Maison Cauchie (1905) of hoe een modernist 
als Gaudí nog tot de art nouveau wordt gerekend, dan begrijp je dat clas-
sificaties nuttig kunnen zijn om na te denken over een reeks verschijnselen, 
maar een open manier van denken evengoed kunnen beletten. Gaudí een 
modernist? Dat beweert Koen Deprez, de maker van de Carte poétique de 
l’Art Nouveau5. Enkele jaren geleden woonde ik aan een landelijke uni-
versiteit een college bij over decoratie in de architectuur en hoorde ik de 
hoogleraar verkondigen dat Gaudí decoratieve architectuur maakte. Toen 
ik de kunstenaar Bernd Lohaus hierover vertelde, antwoordde die: ‘Gaudí, 
decoratie? Zijn kromme schouwen trekken beter dan de zogezegd functi-
onele schouwen!
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De schrijver Albert Thibaudet had erop gewezen dat Flaubert de imparfait 
en het woord ‘en’ op een grammaticaal foute manier gebruikte. Proust legt 
uit dat die ‘grammaticale eigenaardigheden eigenlijk een nieuwe visie ver-
talen: hoeveel toewijding moet het niet hebben gevergd deze visie vast te 
leggen, om haar van het onbewuste te laten doordringen tot het bewuste 
en haar vervolgens gestalte te geven in de verschillende aspecten van het 
betoog!’10

In mijn eerste essay over Panamarenko’s werk11 schreef ik hoe vreemd het 
was dat diens werk werd vergeleken met popart, arte povera of dada zonder 
dat duidelijk was welk domein eigenlijk door die termen werd begrensd of, 
met andere woorden, aan welke voorwaarden een voorwerp moest voldoen 
om aldus benoemd te worden.12 Onder invloed van Witold Gombrowicz, 
wiens oeuvre één pleidooi is tegen de Vorm – als volwassen, rijpe, vaste 
omgang met de werkelijkheid die ertoe leidt dat het individuele, persoon-
lijke en specifieke verwaarloosd, nagewezen of vervolgd wordt –, ging ik 
mij afvragen of het mogelijk zou zijn een kunstwerk of een groep kunst-
werken te verhelderen door te wijzen op specifieke, in plaats van op alge-
mene, eigenschappen. Twee jaar later publiceerde ik de neerslag van dit 
onderzoek in een oeuvrecatalogus over Panamarenko’s werk, die van start 
ging met een uitspraak van de filosoof Leopold Flam, van wie ik veel heb 
geleerd: ‘Voor het uitzonderlijke en nieuwe hebben we gewoonlijk geen 
oog, al ligt juist daar de ervaring.’

Wie op zoek gaat naar het specifieke van een oeuvre of de benadering van 
een kunstenaar, kan natuurlijk de werken bestuderen. Een bijkomende 
methode bestaat erin met de kunstenaar samen te werken, of met hem 
of haar te spreken. Dat spreken verloopt vaak moeizaam. ‘Veel kunste-
naars, hoe intelligent ook,’ vertelt Rodin aan Paul Gsell, ‘lijken niet zo 
slim, simpelweg omdat ze niet beschikken over het spraakvermogen en de 
snedigheid die door oppervlakkige mensen beschouwd worden als de eni-
ge vorm van fijnbesnaardheid.’13 Bovendien verlopen de gesprekken vaak 
moeizaam, omdat er geen consensus bestaat over de gebruikte woorden. 
Machtige interviews, zoals de gesprekken van Paul Gsell met Rodin of 
David Sylvester met Francis Bacon, komen vaak neer op een poging het 
eens te worden over de betekenis van de gebruikte woorden, zonder dat 

10 ‘Ces singularités grammaticales traduisant en 
effet une vision nouvelle, que d’application ne 
fallait-il pas pour bien fixer cette vision, pour la 
faire passer de l’inconscient dans le conscient…’ 
Marcel Proust, Sur Baudelaire, Flaubert et Mo-
rand, Éditions complexes, Brussel, 1987, p. 73. 
Meer hierover in de paragraaf over het kijkbeeld 
van Flaubert.
11 Hans Theys, Een blinde in gesprek met Boris 
Karloff. In: Panamarenko, M HKA, Antwerpen, 
1989, p. 29.
12 In 1998 heb ik, op verzoek van Barbara 
Vanderlinden, getracht na te gaan in hoeverre 
het werk van Panamarenko en Broodthaers 
vergelijkbaar was met de popart: Hans Theys, 
Mannen met gusto! Enkele woorden over pop art, 
Panamarenko en Marcel Broodthaers. In: Fasci-
nerende Facetten van Vlaanderen, Centro Cutu-
ral de Belém, Lissabon, 1998.
13 Paul Gsell, Auguste Rodin. L’art, Gallimard, 
Parijs, 1967, p. 125.

8 ‘Any approach to his work, as to any writer’s 
work, must seek first of all to determine what is 
peculiarly his…’ Philip Larkin, Required Writ-
ing, Faber and Faber, Londen, 1983, p. 172. 
9 In zijn boek Les testaments trahis (Gallimard, 
Parijs, 1993) toont Milan Kundera aan dat het 
werk van kunstenaars telkens weer verraden 
wordt door hun uitvoerders, uitgevers en ver-
talers. Hij gaat ervan uit dat het persoonlijke 
van deze werken schuilt in een afwijking van 
de norm, terwijl vertalers en anderen een werk 
telkens weer naar de norm proberen te trekken. 
Kundera bespreekt tal van voorbeelden, waar-
onder Stravinski en Janáček, maar de meeste 
aandacht gaat naar Kafka. De verontwaardigde 
toon van dit boek, die voortvloeit uit Kundera’s 
liefde voor de besproken kunstenaars en hun 
werk, doet denken aan de toon van Nabokovs 
boek over Gogol en die van Prousts kritiek op 
Sainte-Beuve (die allebei later aan bod komen 
in dit boek).

b. Het specifieke

Wat is het specifieke? Het specifieke is wat iemands manier van zijn, ie-
mands handelingen of iemands voortbrengselen zoniet uniek, dan toch 
persoonlijk maakt, herkenbaar en soms zelfs onnavolgbaar. Het specifieke 
is alles wat ontsnapt aan de regel, aan het voorspelbare. De mooiste voor-
beelden van studies over het specifieke heb ik gevonden bij Philip Larkin 
(over Thomas Hardy)8, Nabokov (over Gogol), Kundera9 (over Kafka), 
Walter Benjamin (over Baudelaire en Proust), en bij Proust zelf, over de 
zogenaamde taalfouten van Flaubert.
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naar je kijk aan de overkant van de tafel,’ zegt Bacon tegen Sylvester, ‘dan 
zie ik niet alleen jou, maar een uitstraling die te maken heeft met persoon-
lijkheid en al het andere. (…) We kijken bijna altijd door schermen – een 
gefilterd bestaan. (…) Ik probeer alleen maar beelden te maken die zo 
nauwgezet aansluiten bij mijn zenuwstelsel als maar mogelijk is.’ Hierop 
antwoordt Sylvester dat Giacometti zich ergerde aan mensen die in zijn 
menselijke figuren uitdrukkingen zagen van de Existentiële Mens. ‘Hij 
zei dat hij alleen maar probeerde te kopiëren wat hij zag,’ vertelt Sylvester. 
‘Exact,’ antwoordt Bacon. Maar dan gaat Sylvester verder: ‘Aan de andere 
kant, deed hij meer dan alleen maar kopiëren wat hij zag, etc.’ (Sylvester had 
het nog niet begrepen.)

Dankzij David Sylvester beschikken we nochtans over een wonderlijk ge-
sprek met Giacometti waarin die vertelt dat hij als jongeling, schilderend 
in het atelier van zijn vader, er niet in slaagde peren op zogenaamd ware 
grootte af te beelden. Altijd tekende hij te kleine peertjes, die eigenlijk zo 
groot waren als de omvang waarmee ze zich aan hem vertoonden.15 Het-
zelfde geldt allicht voor zijn ‘vissenkopachtige’ portretten (hoofden die lang 
zijn, maar niet breed, als een maanvis, bijvoorbeeld Head of Diego, 1955) 
die ik enkele jaren geleden met mijn zoon Cyriel in Centre Pompidou aan 
het bekijken was toen Cyriel plots zei: ‘Ze zwellen op’. En inderdaad, bij 
een bepaalde manier van kijken worden deze sculpturen bol en, wat meer 
is, na het verlaten van het museum zag ik overal mensen met hoofden als 
maanvissen. Zelfs mensen die brillen droegen… Het is duidelijk dat Gia-
cometti menselijke hoofden werkelijk zo waarnam, en dat we allicht kun-
nen aannemen dat Francis Bacon en tal van andere kunstenaars een beeld 
van de werkelijkheid zien dat afwijkt van het beeld dat de meeste andere 
mensen waarnemen of menen waar te nemen.

c. Een eigen vorm

Het voorgaande sluit natuurlijk niet uit dat kunstenaars een eigen vorm 
ontwikkelen die niet alleen berust op hun waarneming, maar ook op hun 
omgang met materialen en technieken (wat men vandaag hun ‘materieel 
onderzoek’ zou noemen), op de verhalen die ze zichzelf vertellen enzo-

vester. Autumn 1964. In: Giacometti. Sculptures 
Paintings Drawings, Arts Council of Britain, 
LOnden, 1980, p. 4. In ditzelfde gesprek be-
weert Giacometti dat Rodin niet boetseerde 
wat hij ‘zag’, maar wat hij ‘dacht’. De passage 
hierboven over Rodins benadering van Miche-
langelo toont het tegenovergestelde. De ver-
warring spruit voort uit de verscheidenheid van 
dingen die de kunstenaar wenst te zien of ziet 
ondanks zichzelf (als onderdeel van zijn of haar 
constitutie, of vorming of ontwikkeling onder 
invloed van het eigen oeuvre).

14  En iets verder vertelt Rodin: ‘Je crois bien 
que Géricault a raison contre la photographie: 
car ces chevaux paraissent courir.’ Paul Gsell, 
Auguste Rodin. L’art, Gallimard, Parijs, 1967, 
pp 53–55. Vergelijk met deze opmerking van 
Bacon over Van Gogh: ‘And Van Gogh is one 
of my great heroes because I think that he was 
able to be almost literal and yet by the way he 
put on the paint give you a marvelous vision of 
the reality of things.’ David Sylvester, Interviews 
with Francis Bacon, Thames & Hudson, Lon-
den, 2009, p. 172.
15 An interview with Giacometti by David Syl-

de sprekers dit in de gaten hebben. Bovendien gaat dit vaak gepaard met 
pogingen van de kunstenaars invalshoeken of benaderingen naar voren te 
schuiven waar nog geen woorden voor bestaan of waar ze zich zelf nog niet 
volledig van bewust zijn (wat vaak op hetzelfde neerkomt).

Dit gold ongetwijfeld voor Rodin, die ‘trouw wilde zijn aan de natuur’, 
maar veel moeite heeft duidelijk te maken dat dit eigenlijk betekent dat 
hij wenste trouw te blijven aan zijn ‘visie op de natuur’: de particuliere 
manier waarop hij de dingen waarnam. Zijn helderste voorbeeld gaat over 
de foutieve weergave van beweging in schilderijen, bijvoorbeeld in Le derby 
d’Epsom van Géricault: ‘De kunstenaar is waarachtig en de fotografie is 
leugenachtig; want in de werkelijkheid stopt de tijd niet: en als kunste-
naars erin slagen de illusie te wekken van een beweging die zich voltrekt 
tijdens opeenvolgende ogenblikken, dan is hun werk ongetwijfeld minder 
conventioneel dan het wetenschappelijke beeld waarin de tijd abrupt tot 
stilstand komt.’14

Hetzelfde zie je bij Bacon, tijdens de gesprekken met Sylvester. Leken gaan 
ervan uit dat kunstenaars dingen uit de werkelijkheid vervormen om tot 
een schilderij te komen, terwijl ze juist trachten trouw te blijven aan hun 
manier van zien. Kunstenaars slagen er zelden in dit uit te leggen. ‘Als ik 
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Kunnen we een mooier voorbeeld vinden van de manier waarop we met 
begrippen kunnen omgaan om dingen zichtbaar te maken? Het specifieke 
van de grootste kunstenaar van de renaissance verklaard vanuit zijn gotische 
vormentaal! Op zo’n manier aangewend, kunnen algemene begrippen, hoe 
onnauwkeurig ook, dienstbaar worden gemaakt aan het specifieke.

2. Interludium over de betekenis van een kunstwerk

Vooraleer verder te gaan met een poging het kijkbeeld van Panamarenko 
te omschrijven, zou ik hier, op verzoek van een van mijn promotoren, een 
passage willen inlassen over de ‘betekenis’ van een kunstwerk. Dit is geen 
uitputtende behandeling van het onderwerp, gewoon een situering van het 
probleem.

Ten eerste moeten we een onderscheid maken tussen het feit dat een 
kunstwerk of een persoon iets voor iemand ‘kan betekenen’ en de essen-
tialistische overtuiging dat een kunstwerk, als vorm, een betekenis in zich 
kan dragen. Het belangrijkste dat mijns inziens in dit verband kan worden 
opgemerkt, is dat het onderscheid tussen ‘signifié’ en ‘signifiant’ dat door 
de structuralisten werd ingevoerd, in feite als doel had erop te wijzen dat 
woorden of taalvormen nooit een vaststaande betekenis hadden! De hele in-
zet bestond er juist in aan te tonen, zoals Claude Lévi-Strauss heeft gedaan 
in La pensée sauvage, dat mensen die nog niet over onze wetenschappelijke 
kaders beschikten, eigenschapen van planten en dieren gebruikten om bij-
voorbeeld hun samenleving te structureren.

Wat we pas in de jaren zestig hebben ontdekt, is, enerzijds, dat deze men-
sen over een fenomenale kennis van het planten- en dierenrijk beschikten, 
zodat de oorsprong van de woorden (en de betekenis ervan) heel precies 
was, maar dat ze die woorden ook in overdrachtelijke zin gebruikten, bij-
voorbeeld om dorpen te verdelen in verschillende, maar elkaar altijd over-
lappende moiety’s (subclans). De overlappingen bereikten ze door namen 
van dieren of planten te gebruiken die dubbele eigenschappen hadden (bij-
voorbeeld de konijnenuil, die door de lucht vliegt, maar in een hol in de 
grond nestelt). Het doel van de overlappingen was te beletten dat er totaal 

herziene druk, Tornado Editions, Brussel, p. 69.
17 ‘En somme, me dit-il, l’on ne doit pas at-
tribuer trop d’importance aux thèmes que 
l’on interprète. Sans doute, ils ont leur prix et 
contribuent à charmer le public; mais le prin-
cipal souci de l’artiste doit être de façonner des 
musculatures vivantes. Le reste importe peu.’ 
Paul Gsell, Auguste Rodin. L’art, Gallimard, Pa-
rijs, 1967, p. 137.
18 Ibid: 173.
19 Ibid: 174.

16 Hiervan zijn natuurlijk ook voorbeelden te 
vinden in mijn werk, bijvoorbeeld in een ge-
sprek met Raoul De Keyser: ‘Hans Theys: Bij 
elke kunstenaar vraag ik mij af op welke manier 
zijn of haar kijkbeeld is voortgevloeid uit een 
gevoeligheid die voorafging aan hun werk. (…) 
Herinnert u zich in uw geval zo’n voorafgaande 
visuele gevoeligheid of denkt u dat uw persoon-
lijke visuele gevoeligheid volledig tot stand is 
gekomen door het schilderen? De Keyser: Ik 
denk dat die volledig is voortgevloeid uit het 
schilderen.’ Hans Theys, Over Vorm. Tweede 

voort.16 Wat mij interesseert, is het opsporen van alles wat specifiek zou 
kunnen zijn in het oeuvre van een kunstenaar.

Op een bepaald moment beschrijft Gsell zijn verbazing over het feit dat 
een sculptuur van Rodin, die de mythe van Pygmalion uitbeeldt, dezelfde 
vorm heeft als een sculptuur van een gehoornde en harige faun die op vu-
rige wijze een hijgende nimf omklemt. Rodin vertelt hem dan dat je niet te 
veel aandacht moet besteden aan het thema van een sculptuur!17 ‘De eerste 
bekommernis van de kunstenaar,’ vervolgt hij, ‘moet erin bestaan vorm te 
geven aan een levendig spierstelsel. De rest heeft weinig belang.’

Elders vertelt Rodin dat hij, op basis van zijn kennis van de hellenistische 
beeldhouwkunst, het werk van Michelangelo niet begreep, maar het net 
daarom nog meer is gaan bestuderen: ‘Michelangelo had zich toch niet 
kunnen vergissen! Ik moest het begrijpen.’18 In dat verband is het boeiend 
te zien dat Rodin het specifieke karakter van Michelangelo’s werk verklaart 
door erop te wijzen dat hij eigenlijk op een gotische manier tewerk gaat. 
Michelangelo, vertelt Rodin, was niet in de eerste plaats een man van de 
renaissance, maar een man die vormen overnam van de gotische beeld-
houwkunst: ‘ingetrokken borstkas, armen die tegen het lichaam kleven, 
een houding die inspanning uitdrukt en een melancholie die het leven 
beschouwt als iets tijdelijks waaraan men zich niet dient te hechten’19.
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De problemen ontstaan pas wanneer een begrip als ‘signifié’ gehyposta-
seerd wordt en mensen gaan geloven dat er werkelijk zoiets bestaat als een 
betekenis die inherent is aan een kunstwerk. Een groot deel van het oeuvre 
van Mike Kelley is gebaseerd op de idee dat dit niet nodig is en dat je net 
zogoed van fictieve (bijvoorbeeld biografische) betekenissen kan vertrek-
ken, omdat het uiteindelijk gaat om wat er écht te zien is en om wat de 
toeschouwer ervaart.

Voor veel kunstenaars gaat het in hun werk niet om een ‘betekenis’ die 
inherent zou zijn aan hun kunstwerken, maar om de manieren waarop ze 
door toeschouwers zouden kunnen worden ervaren. Deze intuïtie stemt 
volledig overeen met Kants overtuiging dat wij over de werkelijkheid niet 
meer kunnen weten dan dat we bepaalde begrippen nodig hebben om haar 
te kunnen duiden. De belangeloze overtuigingskracht van het kunstwerk 
vloeit voort uit de wezenlijke onkenbaarheid van de wereld of de afwezig-
heid van elke inherente morele of andere ‘betekenis’ van het beschouwde 
voorwerp.21

Anderzijds kunnen kunstwerken wel een neerslag bieden van de manier 
waarop kunstenaars de werkelijkheid zelf ervaren. Die werken doen dit 
echter niet door middel van een intrinsieke betekenis, maar door hun be-
staan als weefsel, dat als analoge textuur een vergelijkbare ontroering of 
ervaring bij de lezer of toeschouwer kan oproepen. Voor de Engelse dichter 
Philip Larkin is een gedicht ‘een vervaardigd middel dat in andere perso-
nen een gelijke ervaring kan oproepen.’22 Een werk is krachtig als het een 
ervaring toegankelijk lijkt te maken voor anderen.

Natuurlijk bestaan er eindeloze verwarringen over deze begrippen en is 
het niet de bedoeling hier definitieve ‘betekenissen’ aan bepaalde woorden 
te geven. We zouden immers meteen stuiten op uitspraken die niet stro-
ken met wat ik heb geschreven in de bovenstaande paragrafen, omdat ook 
de kunstenaars woorden gebruiken met verschillende intenties. Zo zegt 
Tarkovski, althans in de Nederlandse vertaling: ‘Het is een onuitsprekelijk 
genot om te ervaren dat het beeld ondoorgrondelijk is en zijn ware beteke-
nis niet loslaat.’ Deze zin suggereert dat er een essentiële betekenis bestaat 
in het kunstwerk. ‘Maar de meteen daarop volgende zin luidt: ‘Het ideale 

(…) Now, what would a translation be without 
rules? (…) To speak of rules and to speak of 
meaning is the same thing; and if we look at 
all the intellectual undertakings of mankind, 
as far as they have been recorded all over the 
world, the common denominator is always to 
introduce some kind of order. (…) What I have 
been trying to say here is that there has been a 
divorce – a necessary divorce – between scien-
tific thought and what I have called the logic of 
the concrete, that is, the respect for and the use 
of the data of the senses, as opposed to images 
and symbols and the like? We are witnessing 
the moment when this divorce will perhaps be 
overcome or reversed…’ (Claude Lévi-Strauss, 
Myth and Meaning, Schocken Books, New 
York, 1978, pp. 12–13.
22 ‘A device that will set off the same experience 
in other people’. Philip Larkin, Further Require-
ments, Faber and Faber, Londen, 2002, p. 78. 
Vergelijk met: ‘All good art demands an effort 
from the observer, and he should expect that it 
extends his experiences of life.’ Henry Moore, 
Writings and Conversations, Lund Humphries, 
Londen, 2002, p. 125.

20 De operationele waarde van de vaak totemis-
tische genoemde naamgevings- en classifica-
tiesystemen ligt in hun formele karakter (…) 
De fout van de klassieke etnologen was dat ze 
deze vorm probeerden te verzelfstandigen, dat 
ze hem aan een bepaalde inhoud wilden ver-
binden.’ Claude Lévi-Strauss, Het wilde denken, 
Meulenhoff, 2009, p. 105. Vertaald door J.F. 
Vogelaar en H. Ten Brummelhuis. In het origi-
neel gebruikt hij de marxistische term ‘réifier’, 
die veel preciezer is en dichter staat bij de hypo-
stasiëring die plaatsvindt wanneer kunstwerken 
een inherente betekenis wordt toegedicht: ‘L’er-
reur des ethnologues classiques a été de vouloir 
réifier cette forme, de la lier à un contenu dé-
terminé, alors qu’elle se présente à l’observateur 
comme une méthode pour assimiler toute espè-
ce de contenu.’ Claude Lévi-Strauss, La pensée 
sauvage, Plon, 1962, p. 100. 21 
‘What does “to mean” mean? It seems to me 
that the only answer we can give is that “to 
mean” means the ability of any kind of data to 
be translated in a different language. I do not 
mean a different language like French or Ger-
man, but different words on a different level. 

verschillende groepen zouden ontstaan, die tot oorlog zouden kunnen lei-
den. Verder merkte Lévi-Strauss op dat als er zich ten gevolge van ziekte, 
een natuurramp of een oorlog met buitenstaanders een wijziging voordeed 
in de werkelijke situatie, de stammen snel nieuwe conceptuele structuren 
gingen hanteren. Ze pasten zich aan. Van bij het begin van onze cultuur, 
met andere woorden, werden woorden gebruikt als lege schelpen, die naar-
gelang de omstandigheden andere inhouden konden krijgen.20 Zonder de 
begrippen ‘signifiant’ en ‘signifié’ van De Saussure had Lévi-Strauss de wer-
king van wat hij de logica van het concrete heeft genoemd, nooit kunnen 
bedenken en uitleggen.
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ik niet.” Maar als men mij vraagt: “Hoeveel betekent dat schilderij voor 
je?”, dan kan ik antwoorden: “Alles.”’27 ‘Er is in het kunstwerk iets dat zich 
onttrekt aan intellectuele analyse. (…) Ik bedoel hiermee niet dat wij in 
katzwijm moeten liggen voor alles wat zich kunst noemt, maar dat we ons 
niet moeten verbeelden alles te kunnen weten en alles te begrijpen.’28

Berlinde De Bruyckere drukte het in een gesprek met mij uit als volgt: 
‘Het sterkste is dat er uiteindelijk mensen zijn die iets van zichzelf in die 
beelden herkennen. Dat is het sterke aan een goed beeld denk ik: dat het 
niet terugvalt op een betekenis of een inhoud, maar dat het zo ruim is dat 
je er alle kanten mee op kan en dat je erin verdwaalt, dat je erin verloren 
loopt.’29

3. Het kijkbeeld

a. Ontstaansgeschiedenis van het zoekproces – Het ontdekken van het 
begrip ‘kijkbeeld’ tijdens de samenwerking met Panamarenko 

Het idee van het ‘kijkbeeld’ ontstond tijdens mijn samenwerking met  
Panamarenko tussen 1988 en 1998. Terwijl we samenwerkten aan sculp-
turen, boeken, foto’s, videofilms en tentoonstellingen, vroeg ik hem onaf-
gebroken naar zijn redenen om bepaalde vormelijke of technische keuzes 
te maken. Gaandeweg werden de vragen preciezer. Tijdens het bouwen 
van het vliegend platform Bernouilli in 1995, veranderden plots de om-
standigheden, omdat dit werk niet is voortgekomen uit een technische 
vraagstelling, zoals gewoonlijk, maar uit de wens een twintig jaar oude 
tekening vorm te geven in drie dimensies. Naar twee onderdelen van dit 
werk hebben we heel lang gezocht: de bolvormige benzinetank (een blik-
ken wereldbol) en het stalen gaas voor de kegelvormige kokers die de piloot 
beschermen tegen de propellers. Tal van producenten en groothandelaren 
hebben we bezocht, en tal van soorten gaas gekeurd, maar telkens werd de 
gepresenteerde waar ongeschikt bevonden. Van op enkele meters afstand 
moest het gaas er immers uitzien zoals de rode lijntjes op de tekening. In 
een poging mij duidelijk te maken waarom deze precisie nodig was, ge-
bruikte Panamarenko voor het eerst het woord ‘onderliggend beeld’. Hij 

keer om de kleur wit gaat. (cf. p. 67 en pp. 205-
206). 
25 ‘What is always true is that the idea for a poem 
and a bit of it, a snatch or a line (…) come si-
multaneously. In my experience one never sits 
down and says I will now write a poem about 
this or that, in the abstract.’ Philip Larkin, Re-
quired Writing, Faber and Faber, 1983, p. 52.
26 Gerard Reve, Verzameld Werk Deel 4, L.J. 
Veen, Amsterdam, 2000, p. 427.
27 Ibid: 449.
28 Ibid: 432.
29 Hans Theys, Berlinde De Bruyckere, Over twij-
fel en openheid. In: Hans Theys, Over Vorm, 
Tweede herziene Druk, Tornado Editions, 2010, 
p. 226. Hernomen in: Cornelia Wieg (Ed.), 
Mysterium Leib, Stiftung Moritzburg – Kunst-
museum des Landes Sachsen-Anhalt, 2011, pp. 
12–28.

24 Andrei Tarkovski, De Verzegelde Tijd, His-
torische Uitgeverij, Groningen, 2007, p. 105, 
vertaald door Arjen Uijterlinde. In ditzelfde 
boek geeft hij twee voorbeelden van beelden uit 
films die hem hebben ontroerd. In een film van 
Kurosawa is hij getroffen door een waarschijn-
lijk per ongeluk gefilmd (maar bij de montage 
bewaard) witgewassen been van een liggende 
samoerai, waruit we kunnen afleiden dat de sa-
moerai (al een tijdje) dood is, omdat zijn been 
anders nog besmeurd zou zijn van het gevecht 
in de modder. In de film De Maagdenbron van 
Ingmar Bergman is Tarkovski geraakt door een 
sneeuwkristal die op het ooglid van een liggend 
meisje blijft rusten, waardoor we begrijpen dat 
het kind dood is. Geen van beide beelden, het 
witte been of de sneeuw, hebben een diepere 
betekenis, schrijft hij, maar ze maken wel het 
beeld tot wat het is. Mij treft het dat het twee 

kunstzinnige beeld wekt in ons de meest verwarrende, tegenstrijdige en 
soms elkaar uitsluitende gevoelens.’24

Een volledig verschillende manier om naar deze problematiek te kijken, is 
De Saussure gewoon te negeren en te doen zoals Philip Larkin, die schrijft: 
‘Het is altijd zo dat het idee voor een gedicht en een stukje ervan, een greep 
of een vers (…) altijd gelijktijdig verschijnen. Volgens mijn ervaring is het 
niet zo dat iemand gaat zitten en zegt ik ga nu een gedicht over dit of dat 
schrijven, op een abstracte manier.’25 Inhoud en beeld komen samen, het 
woord is geen vorm voor een inhoud, het valt ermee samen. 

Tot slot nog een voorbeeld uit de literatuur. ‘Wat betekent de zin: “Er is 
een Verlossing en een Eeuwig leven?” Mij vervult die zin met vervoering, 
maar ik zoude niet kunnen zeggen wat zij betekent. Zij zegt iets, maar 
bedoelt iets anders dat niet uitgesproken kan worden. Zij openbaart, maar 
verhult tegelijkertijd.’26 En elders: ‘Want wat als men mij vraagt: “Wat pre-
cies betekent dat schilderij voor jou?”, dan moet ik antwoorden: “Dat weet 
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p. 353
wordt achtergehouden. Door dit voorval ging ik overeenkomsten zien tus-
sen enerzijds het werk van Panamarenko (bijvoorbeeld Prova Car en Cock-
pit uit 1967) en sommige blikken sculpturen van Picasso, waaronder het 
gitaartje in het MOMA, en anderzijds een blikken vrouwenportret dat ik 
zag in Foundation Beyeler en de Chicago Picasso (Panamarenko’s favoriete 
sculptuur van Picasso, ook Tête monumentale of Woman’s Head genoemd), 
die dateert uit 1967. 

Met de structuur van Cockpit (1967) was ik vertrouwd, omdat ik er in 
1992 een replica van heb proberen te maken. In 1995, bouwend aan de 
duikboot Panama en in 1998, bouwend aan de monumentale vliegboot 
Scotch Gambit, begreep ik dat deze toestellen of sculpturen altijd dezelfde 
opbouw hadden, die op een verborgen manier leek op de lappendekens 
die Panamarenko’s moeder maakte, én op de holle sculpturen van Picasso, 
Henry Moore en Rik Poot. Toen ik in 1998 een nieuw boek over Pana-
marenko’s werk publiceerde, stelde ik wel al dat je zijn werken niet alleen 
als ‘tuigen’, maar ook als ‘sculpturen’ kon beschouwen31; maar pas in 2008 
heb ik hem durven omschrijven als de ‘naaister en uitblutser’ die hij ook 
is32 en waardoor je zijn werk kan zien als een specifieke variant van een 
sculpturale traditie die de werken van Michelangelo, Rodin, Giacometti, 
Picasso, Moore, Beuys en Broodthaers met elkaar verbindt.

b. Een omschrijving van het begrip ‘kijkbeeld’

‘Elke indeling blijft een fictie,’ schrijft Gerard Reve, ‘want men trekt uit 
elkaar wat organisch een onlosmakelijke eenheid is, of althans behoort 
te zijn. Maar zo gaan wij te werk, en moeten wij te werk gaan, als wij 
denken.’33 Op dezelfde manier zou ik hier het onbestaande woord ‘kijk-
beeld’ willen naar voren schuiven als een nieuw begrip om na te denken 
over kunstwerken. Zoals ik hierboven beschreef, kwam ik op het spoor 
van het begrip ‘kijkbeeld’ tijdens mijn samenwerking met Panamarenko, 
vooral tijdens het bouwen van het vliegend platform Bernouilli (1995). 
Het woord zelf hebben we nooit gebruikt en heb ik nog nooit ergens gele-
zen. Het verwijst niet naar een precieze techniek of een precies vermogen, 
maar naar een verzameling van individuele of collectieve, artistieke, sociale, 

Flower Power. Kunst in België na 2015, Tornado 
Editions, Brussel, p. 283. Hierover meer in de 
onderstaande paragraaf die is gewijd aan het 
kijkbeeld van Panamarenko.
33  Gerard Reve, Verzameld werk, Deel 4, L.J. 
Veen, Amsterdam, 2000, p. 433.

30  Henry Moore, Writings and Conversa-
tions, Lund Humphries, Londen, 2002,  
pp. 156–161.
31 Hans Theys, Panamarenko. Multiples Deel 2, 
Jos Jamar Gallery, Antwerpen, 1998, p. 3.
32  Cf. Panamarenko. Naaister en uitblutser, In: 

bracht dit in verband met zijn vermogen, als kind, vanop enkele meters af-
stand een klavertjevier te herkennen, alsof hij over een raster beschikte dat 
hij over een klaverveldje kon projecteren, zodat de afwijkende vorm opviel. 
De vorm van een kunstwerk was pas goed, vertelde hij, als het samenviel 
met dit onderliggende beeld.

De kegelvormige, stalen kokers van Bernouilli werden door Panamarenko 
‘peperbussen’ genoemd. Als ik hem vroeg wat hij daarmee bedoelde, ver-
wees hij naar de ‘peperbusvormige’ suikerstrooiers die gebruikt worden 
om oliebollen onder te laten sneeuwen, maar ook naar de stevige onder-
kleding die dames vroeger gebruikten om hun borsten te ondersteunen of 
volumineuzer te laten lijken. Ik vertel dit om te illustreren hoe concreet 
en associatief zo’n onderliggend beeld kan zijn, en hoezeer dit gespeend 
kan zijn van enige buiten zichzelf bestaande, zogenaamd diepere of hogere 
betekenis.

Zijn late bewondering voor Michelangelo toelichtend, wijst Henry Moore 
erop dat hij vermoedt dat de te grote arm die zijn lievelingswerk, de Ron-
danini Piëta, lijkt te ontsieren, volgens hem opzettelijk door Michelangelo 
bewaard werd, omdat de wanverhouding en het collage-achtige effect dat 
zo ontstaat, de emotionele en sculpturale werking van het beeld verhoogt.30 
Dit brengt ons bij een tweede aspect van Panamarenko’s kijkbeeld, zoals 
dat voor het eerst duidelijk werd tijdens het werk aan Bernouilli in 1995.

Wandelend door het park van het openluchtmuseum Middelheim in Ant-
werpen wees Panamarenko mij op een liggende sculptuur van Rik Poot, 
die hem, vertelde hij, als jongeling had beïnvloed. Een dergelijke medede-
ling zullen we in geen enkele van zijn catalogi vinden, omdat het gaat om 
informatie die een kunstenaar kwetsbaar kan maken voor mensen die niet 
zorgvuldig kijken en zich vastklampen aan woorden. Het is informatie die 



341340

Het ‘kijkbeeld’ of ‘zoekbeeld’ van een kunstenaar bepaalt de manier waarop 
hij of zij de werkelijkheid ervaart. Soms is dit beeld afkomstig uit het werk 
van de kunstenaar zelf, soms uit een predispositie die moeilijk geverifieerd 
kan worden. De herkomst heeft ook minder belang, in mijn ogen, dan de 
vaststelling dat er zoiets bestaat als een herkenbare manier van kijken bij 
een kunstenaar, die is voortgevloeid uit – zijn beslag heeft gekregen in, of 
beide – de aard van diens werk. Dit beeld kan te maken hebben met een 
bepaalde gevoeligheid voor kleuren, vlakken, vlekken, schaduwen, con-
trasten, contouren, lijnen, patronen, ritmes, maar ook met het aanvoelen 
van een textuur, de verhoudingen van volumes, de klank van een stem of 
een instrument, een geur, een smaak enzovoort.

Een tweede aspect van het ‘kijkbeeld’ van een kunstenaar heeft niet alleen 
te maken met zijn of haar belangstelling, intellectuele en artistieke ontwik-
keling, neurologische constitutie en gevoeligheid, maar ook met bepaalde 
psychologische drempels die niet alleen samenhangen met zijn of haar per-
soonlijkheid, maar ook met de omgeving waarin hij of zij is opgegroeid. 
Deze bewering vormt geen uitnodiging tot oppervlakkige, charlatanach-
tige interpretaties van artistieke handelingen en werken, maar vertrekt van 
de vaststelling dat kunstenaars mensen zijn die vaak een vorm van bestaan 
of handelen hebben afgedwongen van hun omgeving en daarbij bepaalde 
grenzen hebben moeten overstijgen. Vaak toont een werk zich als een boei-
ende constructie om deze grenzen zowel te vrijwaren als te overstijgen.35 36

c. Enkele kijkbeelden in de wetenschap

De bioloog Tijs Goldschmidt beschrijft een voorval dat plaatsvindt tijdens 
een wandeling met een Nederland vakgenoot, die pas in Afrika is gearri-
veerd: ‘Op deze plek, waar weinig mensen komen, zit het vol dieren. Klip-
dassen, die verwant zijn met olifanten, maar eruitzien als forse marmotten, 
slaan alarm zodra we te dicht in de buurt komen. Ze rennen recht omhoog 
tegen de steile rotsen en blijven op veilige hoogte doodstil zitten als een 
verzameling grijze theemutsen. Izaac ziet ze niet. Ik wijs ze aan. Hij ziet ze 
nog altijd niet. Dan ziet hij ze plotseling wel. Drie, zeven, tientallen. Het 
zal hem niet meer lukken de klipdassen niet te zien. Hij is voorzien van 
een zoekbeeld.’37

34  Het woord ‘paradeigma’ betekent in het 
Grieks ook niets anders dan ‘voorbeeld’, ‘pa-
troon’ of ‘model’, en is verwant met het werk-
woord ‘paradeiknunai’ dat ‘tonen’ betekent in 
de zin van ‘een voorbeeld geven’.
35 De mooiste voorbeelden hiervan die ik zelf 
heb opgetekend, zijn de beslissende momenten 
in het artistieke bestaan van Guy Rombouts en 
Patrick Van Caeckenbergh, die hieronder uitge-
breid aan bod komen.
36 Ziehier een mooi voorbeeld van een beschrij-
ving van een kijkbeeld, dat wordt omschreven 
als een ‘différence’ en een ‘affinité élective’: ‘Par 

ces mots je désigne quelque chose qui caractéri-
serait l’inspiration d’ensemble d’une pensée, de 
son « style », sa tonalité propre, en somme ses 
présupposés qui ne relèvent pas de la conscience 
critique de l’auteur et ne sont jamais explicites, 
mais où s’enracine ce qui spécifie une manière 
d’être au monde et de se rendre le monde in-
telligible.’ Luce Giard over Michel de Certeau. 
In: Michel de Certeau. L’invention du quotidien. 
Arts de faire, Gallimard, Parijs, 1990, p. XII. 
(Mijn cursivering)
37 Tijs Goldschmidt, Darwins Hofvijver, Uitge-
verij Ooievaar, Amsterdam, 2004,  pp. 25–26.

politieke en spirituele, neurologische en psychologische omstandigheden 
of benaderingen van de werkelijkheid die we door middel van deze term 
naast elkaar kunnen rangschikken en met elkaar in verband kunnen bren-
gen. We vergeten daarbij niet dat het fenomeen weliswaar zichtbaar wordt 
door het gebruik van de term, maar dat we daarom niet moeten geloven 
dat het ook werkelijk bestaat.

Behalve het feit dat het vooralsnog geen deel uitmaakt van de Nederlandse 
taal, is er nog een bezwaar tegen het gebruik van het woord ‘kijkbeeld’, 
namelijk dat alle beelden iets met kijken te maken hebben. Toch gebruik 
ik liever deze tautologische term dan het mooiere woord ‘zoekbeeld’, om-
dat het begrip op zich een hermeneutische cirkel of tautologie impliceert. 
Het gaat werkelijk om een beeld of een raster dat ons helpt te kijken, maar 
het maakt alleen zichtbaar wat het zelf kan tonen. Hetzelfde kan je zeg-
gen over het beroemde paradigmabegrip van Thomas S. Kuhn34. Eigenlijk 
vindt Kuhn dit begrip uit om te kunnen aantonen dat zoiets als een helder 
herkenbaar paradigma eigenlijk niet bestaat, want wat hij met dit begrip 
aanduidt, is een kluwen van stilzwijgende, praktische, collectieve kennis, 
die enkel bestaat binnen een artificieel ondersteunde gemeenschap. Om 
dit nieuwe inzicht over een verward werkende wetenschap te kunnen be-
schrijven, heeft hij paradoxaal genoeg een heldere term nodig. De term 
helpt ons kijken naar de geschiedenis van de wetenschap, hij verstrekt geen 
nieuwe feitelijke gegevens, maar helpt ons een structuur te zien in een 
grote verzameling feiten.
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jonge wetenschappers en vertragen de ontwikkeling van de wetenschap. 
Thomas Kuhn, die deze kijkbeelden omschreef als paradigma’s, drukt het 
als volgt uit: ‘De wetten fungeren als een middel om de student te tonen 
op welke gelijkenissen hij moet letten en hem op de Gestalt attent maakt 
waarin de situatie gezien moet worden. Het resulterend vermogen om een 
verscheidenheid aan situaties als op elkaar gelijkend te zien is het belang-
rijkste dat een student leert met het oplossen van problemen: na een aantal 
oplossingen ziet hij de situatie waarmee hij als wetenschapper wordt ge-
confronteerd in dezelfde Gestalt als andere leden van de groep specialisten 
waarvan hij deel uitmaakt: hij heeft een langdurig beproefde en door de 
groep erkende wijze van zien geassimileerd.’40

Een dergelijke ‘wijze van zien’ kan ons ook beletten de werkelijkheid op 
een open manier waar te nemen. Volgens mij zijn kunstenaars zich meer 
bewust van dit soort beperkingen dan hun tijdgenoten. Ze trachten be-
paalde kijkpatronen te doorbreken en meer te zien of te tonen. Hetzelfde 
geldt voor wetenschappers. Mooie voorbeelden hiervan vinden we in het 
oeuvre van de neuroloog Oliver Sacks die, in navolging van zijn grote 
voorbeeld Aleksander Luria, denkt vanuit specifieke, concrete gevallen. 
Stuit hij op symptomen die volgens de vigerende wetenschap niet behoren 
voor te komen, dan duikt hij in oude boeken, op zoek naar beschrijvingen. 
Het bijzondere is immers dat wetenschappen in hun beginstadium (zoals 
de neurologie in het begin van de twintigste eeuw) veel meer beschrijvin-
gen bevatten dan later, wanneer de wetenschap gestabiliseerd en blinder 
geworden is.41

Dit verklaart waarom bepaalde zaken lange tijd niet worden opgemerkt:

‘Bijna geen enkele van de vroege “histories” van de elektriciteit maakt bijvoor-
beeld vermelding van het feit dat strootjes na aangetrokken te zijn door een 
gewreven glazen staafje weer worden afgestoten. Dat effect scheen mechanisch 
te zijn, niet elektrisch.’42

Zo wijst Kuhn erop dat ‘niemand kleurenblindheid had opgemerkt totdat 
John Dalton het verschijnsel in 1794 beschreef ’.43 Oliver Sacks vertelt een 
gelijklopend verhaal over het ‘vergeten’ van de slaapziekte en het syndroom 

38  Oliver Sacks, Oaxaca Journal, National 
Geographic Society, Washington D.C., 2002,  
p. 143.
39  Stephen Jay Gould, Ladders and Cones: Con-
straining Evolution by Canonical Icons. In: Ro-
bert B. Silvers (Ed.), Hidden Histories of Science, 
Granta Books, Londen, 1997, pp. 37–67.
40  Thomas S. Kuhn, De structuur van weten-
schappelijke revoluties, Boom, Meppel, 1972, 
p. 215. Vertaald door Bastiaan Willink. (Mijn 
cursivering.)
41  Ik heb het wel over het beginstadium van de 
hedendaagse wetenschap, niet over de magische 
voorlopers daarvan. Het duurde tot in 1899 

vooraleer de eerste veldornitholoog, Edmund 
Selous, zijn bevindingen publiceerde. Voordien 
werden vogels enkel bestudeerd in kooien of 
door ze af te koken en hun botjes te bestuderen. 
Cf. Tim Birkhead, De wijsheid van vogels. Een 
geïllustreerde geschiedenis van de ornithologie,  
De Bezige Bij, Amsterdam, 2008, p. 212.
42  Thomas S. Kuhn, De structuur van weten-
schappelijke revoluties, Boom, Meppel, 1972,  
p. 31. Vertaald door Bastiaan Willink.
43 Thomas S. Kuhn, De structuur van weten-
schappelijke revoluties, Boom, Meppel, 1972,  
p. 218. Vertaald door Bastiaan Willink.

We vinden een vergelijkbare passage in een reisverslag van Oliver Sacks: 
‘J.D. en Nancy zien meer en meer vogels – op een uur tijd hebben ze ze-
ker meer dan twintig soorten herkend – hun verwondering uitend door 
kreten te slaken. Ik kijk, en zie helemaal niks. Ja, ik zie wel enkele havi-
ken, en enkele gieren, maar dat is alles – de petieterige dingen die hen zo 
enthousiast maken ontsnappen mij volledig. Het zijn mijn ogen, zeg ik 
ter verontschuldiging, ik zie niet scherp meer. Maar er is niets mis met 
mijn gezichtsscherpte – het is mijn brein dat tekortschiet. Het oog moet 
opgevoed worden, getraind – iemand kan een vogelaarsoog ontwikkelen, 
of het oog van een geoloog of een pteridoloog (net zoals ik een klinisch 
oog heb).’38

Net zoals we iets pas kunnen zien of horen als we al weten hoe het eruit-
ziet of klinkt, hebben we ook beelden nodig om onze kennis over te dra-
gen. In het essay Ladders and Cones: Constraining Evolution by Canonical 
Icons39, beschrijft Stephen Jay Gould hoe de visuele voorstellingen van de 
evolutie van het leven op aarde tal van misvattingen in stand houden. De 
twee grootste kenmerken van de evolutie, namelijk diversificatie en stabili-
teit, worden nooit in beeld gebracht. Insecten komen bijvoorbeeld vrijwel 
nooit voor in pedagogische illustraties na het tijdperk waarin ze op aarde 
zijn verschenen, ook al vormen ze samen, na de bacteriën de meest stabiele, 
en verder de meest gediversifieerde en de meest succesvolle dierensoort op 
aarde (één miljoen beschreven soorten). Kijkbeelden als deze beïnvloeden 
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verspreid is en met één oogopslag herkenbaar is, een ziekte die ongetwijfeld 
altijd heeft bestaan – hoe komt het dat die nu pas wordt herkend? Waarom 
hadden we een Duchenne nodig om ons de ogen te openen?”’46 

d. Enkele kijkbeelden in de literatuur

Een van de mooiste passages las ik bij de elfde-eeuwse schrijfster Sei Sho-
nagon: ‘De kamferboom staat gewoonlijk op zichzelf en vermijdt het ge-
drang van andere bomen. Zijn wirwar van takken heeft iets bedreigends en 
bevreemdends; nochtans heeft het feit dat de stam zich in duizend takken 
verdeelt het beeld opgeroepen van verliefde mensen. (Overigens vraag ik 
me af wie als eerste heeft ontdekt dat hij zoveel takken heeft.)’47

Volgens Nabokov was de Russische literatuur vóór de komst van Gogol en 
Poesjkin bijziend:

‘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 
(en na hem Lermontov en Tolstoj) was de eerste die überhaupt geel en 
violet heeft gezien. Dat de hemel bij zonsopgang lichtgroen kon zijn of 
de sneeuw op een wolkenloze dag diepblauw, zou de zogenaamde ‘klas-
sieke’ schrijver in de oren geklonken hebben als ketterse onzin, aangezien 
hij immers gewend was aan die stijve, conventionele kleurenschema’s van 
de achttiende-eeuwse Franse literatuur. Zo kan de ontwikkeling van de 
kunst van het beschrijven door de eeuwen heen het beste worden bezien 
in termen van waarneming, waarbij het facetoog geleidelijk een volkomen, 
wonderbaarlijk complex orgaan werd en de dode, duffe ‘aanvaarde kleuren’ 
(in de betekenis van Idées reçues) langzaamaan hun subtiele schakeringen 
lieten zien en nieuwe wonderen van toepassing gedoogden.48 Ik betwijfel 
of vóór die tijd een schrijver, en zeker in Rusland, ooit het bewegende pa-
troon van licht en schaduw op de grond onder de bomen had opgemerkt 

48 Vergelijk met Philip Larkin over de dichter 
John Betjeman: ‘… who creates a whole cli-
mate of taste, and gives people new eyes and 
new ears.’ Philip Larkin, Further Requirements, 
Faber and Faber, Londen, 2002, p. 29.

45 Oliver Sacks, Een been om op te staan, Uitge-
verij Areopagus, Amsterdam, 1993, p. 324.
46  Ibid: 325.
47 Sei Shonagon, Het hoofdkussenboek, Uitgeverij 
Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1988, p. 58. 
Vertaald door Paul Heijman.

van Tourette. Dit syndroom werd voor het eerst beschreven in 1885. In de 
jaren die volgden op de publicatie van de oorspronkelijke geschriften van 
Tourette, werden honderden gevallen beschreven. In de eerste helft van de 
twintigste eeuw werd er echter vrijwel geen melding meer van gemaakt.

‘Het vergeten van de slaapziekte (encefalitis lethargica) en het vergeten van 
het Tourettesyndroom hebben veel met elkaar gemeen. Beide stoornissen waren 
vreemd en ongeloofwaardig – tenminste in de opvattingen van een beperkte ge-
neeskunst. De syndromen konden niet worden geplaatst binnen het raamwerk 
van de conventionele geneeskunde; daarom werden ze “vergeten” en “verdwe-
nen” ze op mysterieuze wijze.’45

Na de publicatie van een artikel over de ‘tics’ van postencefalitische  
patiënten, krijgt Sacks een brief van een man die ‘tics’ had. Sacks gaat de 
man opzoeken: ‘De dag nadat ik Ray had gezien, leek het me dat ik wel 
drie gevallen van Tourette zag in de straten van New York. Ik was stomver-
baasd, want het Tourettesyndroom zou uitzonderlijk zeldzaam zijn. Ik had 
gelezen dat de incidentie één op een miljoen is en toch had ik blijkbaar 
binnen een uur drie gevallen gezien. (…) Was het mogelijk dat iedereen ze 
over het hoofd had gezien? Was het mogelijk dat Tourette geen zeldzaam-
heid was maar vaak voorkwam – duizend maal vaker dan men vroeger 
aannam? Zonder er speciaal op te letten zag ik er de volgende dag nog twee 
op straat. Nu dacht ik aan een zonderlinge fantasie of grap: veronderstel 
(hield ik mezelf voor) dat Tourette heel vaak voorkomt maar niet wordt 
opgemerkt? Als men het eenmaal heeft opgemerkt ziet men het steeds va-
ker. (…) Met spierdystrofie is iets dergelijks gebeurd. De ziekte werd nooit 
opgemerkt tot Duchenne haar omstreeks 1850 beschreef. Omstreeks 1860 
waren er al vele honderden gevallen herkend en beschreven, zoveel dat 
Charcot zei: “Hoe komt het dat een ziekte die zo vaak voorkomt, zo alom 
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schemert, wanneer zij aan alles wat in de kilte ener berekenende zuiverheid 
en properheid tot stand is gebracht een wonderbaarlijke gloed verleent.’49 

Waarschijnlijk had Nabokov oog voor Gogols aandacht voor licht en kleur 
omdat hij zelf een vlinderkenner was, die als kind al in de wouden rond 
zijn ouderlijk huis op zoek ging naar vlinders met afwijkende lichaamsvor-
men of vleugelpatronen, en die in de herfst met zijn moeder esdoornblade-
ren 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 spo-
ren. Door zijn opmerkingen vielen mij de volgende passages op, die hij 
niet vermeldt, maar mij wel aan sommige hedendaagse kunstwerken doen 
denken:

‘Het rijtuig reed het erf op en kwam tot stilstand voor een klein huisje dat 
in het donker bijna niet was te zien. Het werd door het schijnsel uit de ra-
men slechts voor de helft verlicht; voor het huis was nog een plas zichtbaar 
waar dit licht recht inviel.’50

‘Licht en schaduw liepen volkomen door elkaar en het was of de dingen 
zelf ook door elkaar liepen. De bontgeschilderde slagboom had een onbe-
stemde kleur aangenomen; de snor van de soldaat op wacht leek op zijn 
voorhoofd te zitten, nog hoger dan zijn ogen, en de neus leek geheel te 
ontbreken.’51

Toch zijn er niet veel gelijkaardige passages te vinden in Dode zielen. Als 
Nabokov er niet op had gewezen dat ze in Gogols tijd uitzonderlijk waren 
(als hij ons niet had gewezen op Gogols kijkbeeld), dan waren ze ons waar-
schijnlijk nooit opgevallen.

‘Deze imparfait, zo nieuw in de literatuur,’ schrijdt Proust, ‘verandert het 
aanschijn van de dingen en de wezens volledig, zoals gebeurt met een lamp 
die je verplaatst, de aankomst in een nieuw huis, of de aanblik van het 
oude huis als het bijna leeg is en de verhuizing nog volop bezig is. Die 
soort droefheid, voortvloeiend uit een breuk met de gewoonten en het 
onwerkelijke van de omgeving, die doemt op uit de stijl van Flaubert, die 
stijl die alleen daarom al zo nieuw is.’52

change entièrement l’aspect des choses et des 
êtres… C’est ce genre de tristesse, fait de la 
rupture des habitudes et de l’irréalité du décor, 
que donne le style de Flaubert, ce style si nou-
veau quand ce ne serait que par là. (…) Mar-
cel Proust, Sur Baudelaire, Flaubert et Morand, 
Éditions complexes, Brussel, 1987, p. 70.

49  Vladimir Nabokov, Gogol, Uitgeverij De Ar-
beiderspers, Amsterdam, 1983, p. 99. Vertaald 
door Else Hoog. (Mijn cursivering.)
50  Nikolaj Gogol, Dode zielen, Uitgeverij L.J. 
Veen, Amsterdam, 2003, p. 46.
51  Ibid: 143.
52  ‘Cet imparfait, si nouveau dans la littérature, 

of de trucs die het zonlicht kan uithalen met de kleur van bladeren, om 
maar de meest frappante voorbeelden te noemen. De volgende beschrij-
ving van Pljoesjkins tuin in Dode zielen heeft de Russische lezer ongeveer 
op dezelfde wijze geschokt als Manet dat met de besnorde Filistijnen in 
zijn tijd heeft gedaan:’49

‘Hier en daar viel een opening in het dichte, door de zon beschenen groen, 
die een van alle licht verstoken diepte onthulde, een donkere, gapende 
muil vol schaduw en in zo’n zwarte diepte schemerde dan, ternauwer-
nood te onderscheiden, een kronkelend, smal voetpad, of een vervallen 
balustrade, of een wankel prieel, een holle, vermolmde wilgenstam, grauw 
struikgewas dat als een dichte, stugge haardos vanachter de wilg zijn wir-
war aan verdorde takken en bladeren uit het benauwde dichthout naar 
buiten stak of tenslotte nog de jonge loot van een esdoorn die zijn groene, 
geklauwde bladeren zijwaarts de lucht in priemde en waarvan één blad op 
de hemel mag weten welke wijze een straal zonlicht had opgevangen, met het 
gevolg dat het eensklaps in iets doorschijnends en vlammends was veranderd 
dat in die dichte duisternis een wonderbaarlijke gloed uitstraalde. Opzij, aan 
de verste rand van de tuin, tilden enkele hoogopgeschoten populieren die 
boven alle andere bomen uitstaken in hun trillende kruinen reusachtige 
kraaiennesten omhoog. Aan sommige bomen hingen geknakte, maar nog 
niet helemaal afgebroken takken met verdorde bladeren. Kortom, alles was 
zo mooi, als de natuur, noch de kunst ooit had kunnen bedenken, maar 
zoals slechts door een combinatie van die twee wordt mogelijk gemaakt, 
wanneer de natuur met haar beitel de dikwijls zinloze opeenstapeling van 
het door mensenhand vervaardigde een laatste bewerking laat ondergaan, 
en daarmee de zware massiviteit verlicht, de grove symmetrie verstoort en 
de armzalige leemten opvult, waar het onverhulde, naakte plan doorheen 
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eigen bijdrage. Loeb beschrijft dit heel mooi in een passage waarin hij de 
reactie beschrijft van een kunsthandelaar die een schilderij van Cézanne 
terugziet dat hem dertig jaar eerder al was aangeboden, maar dat hem toen 
onevenwichtig had toegeschenen. Na dertig jaar leken de tafel, de vazen en 
de flessen een normale positie te hebben ingenomen. Pierre Loeb besluit:  
‘La réalité cézanienne s’était enfin imposée à lui.’54

‘Ik ben het ermee eens dat iedereen een soort van vormelijke visie heeft,’ 
vertelt Henry Moore aan Kenneth Clark. Bij alle grote kunstenaars was de 
oorsprong van hun vormelijke visie al aanwezig in hun vroegste werk, en in 
zekere zin bestond hun werk in een geleidelijk openvouwen van dit ritme 
(…) De kunstenaar heeft er geen controle over – hij is zo gemaakt. (…) Hoe 
minder je je bewust bent van je eigen individueel vormritme, hoe waar-
schijnlijker dat het rijker en voller zal worden en zich zal ontwikkelen.’55

Hieronder zal ik proberen enkele van deze ‘vormritmes’, ‘realiteiten’, ‘zoek-
beelden’ of kijkbeelden te schetsen, zoals ik ze heb ervaren. Altijd werden 
ze besproken met de kunstenaars in kwestie. Als ze hier aan bod komen, 
dan werden ze tijdens gesprekken met mij herkend of erkend door de kun-
stenaar in kwestie. Dit is geen makkelijke zaak. Veel dingen die ik heb 
gezien of ontdekt, kan ik niet publiceren. En wat ik hier wel vermeld, is 
vaak zo broos van aard, dat ik mij soms schaam ze neer te pennen. Som-
mige elementen van wat ik hieronder beweer zijn al gepubliceerd, maar 
dat betekent niet dat de oorspronkelijke schroom is verdwenen. De vrees 
is, immers, dat oppervlakkige lieden het hele oeuvre van een kunstenaar 
gaan reduceren tot enkele, eenzijdige bevindingen die ze op deze pagina’s 
kunnen samenrapen, zonder te beseffen dat het slechts onderdeeltjes zijn, 
kleine vondsten, als resultaat van een jarenlange omgang met ongeveer 
honderd kunstenaars en hun werk.

Bovendien, en dit is wel het grootste bezwaar, mogen we niet vergeten dat 
ik deze kijkbeelden geformuleerd heb als onderdeel van een ‘journalistiek’ 
onderzoek dat vijfentwintig jaar heeft geduurd en de vorm heeft aange-
nomen van een tiental tentoonstellingen, honderden essays en interviews, 
tientallen boeken, tal van correspondenties, duizenden foto’s en duizenden 
uren videofilm. In het begin van deze verhandeling haalden we de woorden 

form vision. In all the greatest artists the seeds 
of this form vision has been present even in 
their early work, and to some extent their work 
has been a gradual unfolding of this rhythm 
throughout. (…) It’s something the artist can’t 
control – it’s his make up. (…) The less con-
scious you are of your own individual form 
rhythm, the more likely it is, I think, to get 
richer and fuller and develop.’ Henry Moore, 
Writings and Conversations, Lund Humphries, 
Londen, 2002, p. 127.

53  ‘Cette masse montagneuse de la Sainte- 
Victoire, qui, telle un Gibraltar terrestre, abrup-
te sur la face sud qui tombe à pic, vient mourir 
lentement dans la plaine à l’autre extrémité, est 
entrée dans l’œil de Cézanne dès l’enfance. Elle 
s’y est faite obsession, chaque jour davantage. 
Elle est en lui. Elle s’interpose entre lui et le su-
jet à représenter.’ Pierre Loeb, Voyages à travers 
la peinture, Bordas, Parijs, 1945, p. 83 en 85.
54  Pierre Loeb, Voyages à travers la peinture, Bor-
das, Parijs, 1945, p. 95.
55  ‘I agree that everyone has a sort of individual 

e. Enkele kijkbeelden in de plastische kunst

In zijn boek Voyages à travers la peinture (1946) wijst de kunsthandelaar 
Pierre Loeb erop dat Cézannes bekende uitspraak dat je de natuur kan 
weergeven door middel van geometrische figuren, zoals cilinders, bollen 
en kegels ongetwijfeld beïnvloed is door de geologische structuur van het 
landschap in de buurt van Aix-en-Provence: ‘Die bergachtige massa van de 
Sainte-Victoire, die aan de zuidelijke zijde als een rots van Gibraltar neer-
stort, maar aan de andere zijde allengs opgaat in de vlakte, is Cézannes oog 
binnengesijpeld vanaf zijn kindertijd. Ze is er tot een obsessie geworden, 
elke dag meer. Ze woont in hem. Ze plaatst zich tussen hem en het onder-
werp dat hij wil weergeven.’53

Natuurlijk is het meestal onzinnig te vragen naar een bewijsbare genea-
logie van een specifieke blik. Allicht heeft Cézannes blik zich steeds meer 
verfijnd door, vertrekkend van de aanwezigheid van de bergen, een schil-
derende zoektocht te ontwikkelen die op haar beurt de waarneming van 
de bergen moet hebben beïnvloed. Maar telkens stuiten we op wat ik de 
tautologie van het paradigma zou willen noemen: dat dit alles enkel waar 
is omdat Cézannes werk bestaat. Zonder dit werk had Loeb de bergen 
in de buurt van Aix-en-Provence nooit kunnen waarnemen als een ont-
moeting van geometrische vormen, waar dit werk zogezegd uit is voort-
gekomen. Uiteindelijk gaat het erom dat Cézanne aan de werkelijkheid 
een nieuwe textuur heeft toegevoegd, die we duidelijk herkennen als zijn 
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spreide puntjes vormen op hun beurt een herhaling van de knobbelige 
huid van krokodillen. Bovendien suggereren ze, door hun draaiende be-
weging, het water in het bad. Ik vermoedde dat deze ‘final touch’ pas tot 
stand gekomen was na een ruwe verhuizing van de sculptuur, waarbij een 
aantal tegels losgekomen waren. Ik vroeg Panamarenko of dit klopte. ‘Ja 
natuurlijk,’ sprak hij, ‘want door de losgekomen tegels zag het er veel beter 
uit, ten eerste omdat het zwembadje te realistisch was ten opzichte van de 
nagemaakte krokodillen, maar vooral omdat de lijmsporen aan een krokodil-
lenhuid deden denken.’

De magie van Krokodillen berust ongetwijfeld in het geslaagde combine-
ren van kiezels, plasticfolie, net, tegels en lijmsporen. Het geheel is een 
samenspel van rasters die samen een onstabiel, maar krachtig droombeeld 
vormen. Het is niet zonder belang dat dit hier toevallig is gebeurd. Zoals 
Bacon, Moore en tal van andere kunstenaars uitleggen, ontstaan kunstwer-
ken vaak als gevolg van een ontsporing, die wordt uitgelokt door een reeks 
bepaalde handelingen zonder precies doel.56

b. Het onderliggende raster van een lappendeken

In de eerste plaats herken ik in de combinatie van rasters in dit werk een 
effect waar Panamarenko vaak naar zoekt. Het gaat om een enigszins geo-
metrisch, collage-achtig effect dat je ook ziet in poëtische objecten als Af-
wasbak (1967), Eendjes (1967), Prova Car, en in ‘tuigen’ als de duikboot 
Panama (1995) en de jetboot Scotch Gambit (1998).

Wie vertrouwd is met Panamarenko’s werk zal ook opmerken dat de kun-
stenaar zich vermoedelijk ook aangetrokken heeft gevoeld tot de glazen 
afrastering van de oorspronkelijke kooi. De reconstructie daarvan, met 
karton en cellofaan, keert terug in de structuur van Cockpit, de sokkel 
van Walvis, het hekje rond de onafgewerkte sculptuur in het Middelheim 
enzovoort. 

Cockpit bestaat uit vellen cellofaan die gevat werden in dubbelgevouwen 
strookjes blik. Met een hamer en een spijker werden in die strookjes putjes 
geslagen waardoor ze zich vasthechtten in het cellofaan. Vervolgens kon-

56  Henry Moore: ‘I tried to avoid visualising 
the finished product.’ Henry Moore, Writings 
and Conversations, Lund Humphries, Londen, 
2002, p. 239. ‘You have to have accidents and 
you must take advantage of them.’ Ibid: 241. 

En Raoul De Keyser: ‘Als de tegenstander iets 
loslaat, moet ge ervoor zorgen dat ge die gebeur-
tenis exploiteert. Veel dingen liggen vooraf niet 
vast.’ Hans Theys, Over vorm. Tweede herziene 
druk, Tornado Editions, Brussel, 2010, p. 68.

aan van Louise Bourgeois, waar ze te kennen gaf meer te houden van uit 
een journalistieke nieuwsgierigheid voortgekomen beschrijvingen van haar 
werken, dan van interpretaties van kunstcritici. Wie de volgende paragra-
fen leest, moet in het achterhoofd houden dat we hier stukjes beschrijving 
overhouden, maar ook interpretaties, die eigenlijk losgerukt zijn uit een 
dragende context waaruit ik een even krachtig, maar minder academisch 
klinkend en misschien zelfs uitsluitend beeldend betoog zou kunnen dis-
tilleren. (Intussen heb ik dit geprobeerd van p. 417 tot p. 432.)

4. Panamarenko 

a. Krokodillen en accidenten

Rond 1967 maakte Panamarenko verschillende sculpturen die hij om-
schreef als ‘poëtische objecten’. Die objecten waren reconstructies van wat 
hij ‘geziene beelden’ noemde: een afwasbak in het leger, krokodillen in 
de dierentuin, naambordjes in de botanische tuin tijdens de winter. Het 
mooiste werk van deze reeks is allicht Krokodillen (1967). Het is een kleine 
sculptuur (die op foto altijd de indruk geeft veel groter te zijn) die bestaat 
uit een betegeld, ondiep zwembadje waarin drie ‘krokodillen’ liggen: met 
een vissersnaaimachientje aan elkaar genaaide plasticfolie met de contou-
ren van een krokodil, gevuld met zand en fijne kiezel, en overtrokken met 
een grauwkleurig net met vierkante mazen. Het net, de kiezels en het mat 
glanzende plastic roepen op een onverklaarbare manier het beeld op van de 
glimmende, knobbelige huid van een krokodil.

Wat de sculptuur echter àf maakt, zijn de losgebroken tegeltjes op de bo-
dem van het bad. De donkere lijmsporen in de vorm van regelmatig ver-
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 Project voor Bernouilli voor het Vlaams Parlement, 1995

Panamarenko, ingelijste foto van Verty Vortex met klavertjesvier.
Dit werk is nog steeds in zijn bezit. 

den de stroken aan elkaar gesoldeerd worden. Visueel roept Cockpit het 
beeld op van geschutkoepels en cockpits van gevechtsvliegtuigen, en bij 
uitbreiding het trippelende spoor van de klinknagels waarmee de staalpla-
ten van grote schepen aan elkaar gehecht worden. Als volume, tot stand 
gekomen op een volledig nieuwe manier, biedt Cockpit een fraai formeel 
antwoord op de holle metalen beelden van Picasso, Henry Moore en Rik 
Poot. Tegelijk doet de techniek denken aan naaiwerk. De strookjes zijn als 
zomen van een transparante rok. Vrijwel alle grote werken van Panama-
renko zijn een soort van opgeblazen lappendekens: Prova Car, de duikboot 
Panama, Scotch Gambit en The Aeromodeller. De sculpturale reden hier-
voor is dat Panamarenko sinds Prova Car tracht metalen volumes te maken 
zonder het metaal te walsen of te gieten. Dat is eigenlijk onmogelijk. Je 
kan een stalen vel wel in één, maar niet in twee richtingen plooien, omdat 
het anders gaat kreuken. De tweede reden lag verscholen: Panamarenko’s 
moeder, die op haar veertiende in een textielfabriek ging werken, stal daar 
stukjes stof die ze thuis borduurde en aan elkaar naaide tot lappendekens.

c. Het verborgen kind

We zouden ons echter nog meer vragen kunnen stellen bij dit werk. Wat 
had de kunstenaar, in den beginne, aangetrokken in het beeld van deze 
krokodillen? Al wie ooit met kinderen is omgegaan, weet dat krokodillen 
(en vandaag draken) een bijzondere, dreigende indruk op hen maken. Kin-
deren zijn bang voor krokodillen. De magie van het oorspronkelijke beeld, 
echter, kwam waarschijnlijk voornamelijk voort uit de vreemde, betegelde 
omgeving, die verbonden was met de esthetiek van de negentiende-eeuwse 
musea, maar ook met de betegelde muren van slagerijen, badkamers en 
keukens. Het lijkt wel alsof de krokodillen in een propere, huiselijke om-
geving liggen te slapen. 

Het wonderlijkste, in dit opzicht, is natuurlijk de magische schaalverklei-
ning. Eigenlijk zou je een heel grote sculptuur verwachten, omdat de oor-
spronkelijke kooi en krokodillen er in de ogen van een kind reusachtig 
moeten hebben uitgezien. Maar hier gebeurt het omgekeerde. De kroko-
dillen zijn een soort van speelgoed geworden, net genoeg verkleind om 
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  Panamarenko, detail van Afwasbak (1967.
De borden kregen hun ronde vorm door er spieën uit te knippen zoals naaisters doen.

Frederika Huys plaatst krokodilletje. Foto: Tamara Van San 

Panamarenko, Zwitserse fiets (1967). De spatborden kregen een ronde vorm door het 
uitnippen van spieën. Rechts: Afwasbak (1967). Foto’s: Hans Theys – François Lahaut
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Polaroid voor Drumset 
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

 Luc Tuymans, Maquette voor Drumset
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Luc Tuymans, Drumset (1998). Foto Felix Tirry 
Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen
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Luc Tuymans, Slide #2 (2002)
Foto: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Luc Tuymans, Interior N° II (2010). 
Foto: Pictura Imaginis. Courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen 
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Walter Swennen, Pirate (2007). Driedelig schilderij, dat vervolledigd werd toen de twee 
linkerdelen de juiste maat bleken te hebben. De omslagen van de kaplaarzen en de 

vouwen in het pak zijn uitgespaarde gedeelten, waardoor de onderliggende plank bloot 
komt te liggen. De zwarte bollen werden aangebracht op de plekken waar zich wieren 

bevonden in de plank. Foto: Jean-Michel Botquin

 Ann Veronica Janssens, Aquarium (1992–2006).
Foto: Ann Veronica Janssens
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Michel François, Pelote de ficelle, Albi, 2002. 
Drie foto’s van Michel François

Michel François, Haus der Kunst, München. Lege Kamer met gestapelde kleiblokken. 
De toeschouwers besmeurden de hele kamer. 

 Michel François, grondplan van een gevangeniscel van de TBS-kliniek De Kijvelanden, 
‘Mest, brandnetels en paardebloemen’, Witte de With, Rotterdam, 1997

 Michel François, Haus der Kunst, München, 2001. Rechts de Cubaanse foto 
van het ingestorte huis. Vooraan het blootgelegde marmer van Mussolini. 

Foto: Dominique Uldry
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getemd te worden. Deze schaalverschuiving, met haar emotionele con-
notaties, volstaat op zich al om van Krokodillen een sculptuur met een 
krachtige beeldwaarde te maken. 

Verleggen wij onze aandacht van Krokodillen naar Afwasbak, dan vinden 
wij misschien een dun soort bewijs voor ons vermoeden dat deze werken 
ook iets vertellen over Panamarenko’s gevoelens ten opzichte van zijn ou-
ders. We weten dat Afwasbak een reconstructie is van een beeld dat Pana-
marenko heeft gezien tijdens zijn legerdienst. Maar waarom dit beeld? De 
sculptuur (het ‘object’, zoals we vroeger moesten zeggen) is prachtig. Even 
verfijnd als Krokodillen. Als reconstructie van de manier waarop voorwer-
pen visueel gebroken worden als ze half ondergedompeld zijn in water, is 
deze sculptuur een voorloper van het werk van Ann Veronica Janssens. 

De borden zijn gemaakt van wit geschilderd blik, dat een ronde en gebo-
gen vorm heeft gekegen door er spieën uit te knippen, zoals naaisters doen. 
En hetzzelfde zien we bij de spatborden van Zwitserse fiets! In deze zeldza-
me werken wordt Panamarenko naaister en uitblutser tegelijkertijd. Waar 
het vaatwerk de plexiglazen plaat raakt die het wateroppervlak voorstelt, 
werd een dun kartonnen strookje aangebracht dat niet verwijst naar iets in 
de werkelijkheid, maar de illusie totaal maakt. Wondermooi en krachtig! 
Een ruimtelijk schilderij met de meest eenvoudige middelen. Een mooie 
combinatie van eenvoudige materialen (plexiglas, blik, verf en karton), een 
prachtige ruimtelijke collage, eerder dan een assemblage. Zou het toeval 
zijn dat het vaatwerk de vorm heeft van naaiwerk? Plotseling beseffen we 
dat Panamarenko zijn moeder moet hebben gemist, in het leger, staande 
aan de vaat. Want dichter bij de vingers van je moeder kan je niet komen, 
vaatwerk of naaiwerk zijnde.

5. Luc Tuymans

In juni 2005 bezocht ik Tuymans om hem te vragen wat hij dacht van 
mijn idee van het ‘kijkbeeld’ en om hem te vragen of zijn werk zou kunnen 
voortkomen uit angsten tegenover meubelen die in zijn kindertijd meer 
aanwezig leken dan hijzelf; angsten waarover hij met zijn ouders niet kon 
spreken, omdat hun prioriteiten elders lagen.

Deelname aan een groepstentoonstelling met een grote foto, een op hoge resolutie 
gedrukte affiche en een boekje. ‘Très Riches Heures’, Lokaal 01, Breda; Le Blac, Brussel; 

Keith Talent Gallery, Londen, 2006. Curator: Damien De Lepeleire
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iets met macht te maken hebben. Dat is belangrijk. Mijn fascinatie voor 
het maken van beelden heeft ongetwijfeld iets te maken met de macht die 
de oorspronkelijke beelden zelf hebben: het wantrouwen dat ze opwekken 
en het destabiliseringsproces dat ze zelf al in zich dragen, nog vóór ze door 
mij geschilderd worden. (…)
 De tegenstelling tussen het louter discursieve enerzijds en het beeld an-
derzijds 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, één beeld, of één maat waarmee we een aantal ge-
wichten kunnen gaan bepalen. 

Misschien kunnen we dit thema in verband brengen met de dubbele aanwezig-
heid 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 ontwik-
kelen 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 mijn eigen 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.

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 die 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 ka-
mer 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 

Ik publiceer hier een ingekorte versie van dit interview:

H.T: ‘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. 
Ik probeer 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 ik het te zien. Soms gaat het 
sneller. Ik heb ooit een wonderlijk gesprek gehad met de schilder Robert De-
vriendt, waarin de puzzelstukken sneller dan ooit ineenvielen. 
 Devriendt gaat altijd gekleed in laagjes, hij draagt verschillende lagen kle-
ren 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, semitransparante 
laagjes over elkaar heen worden geschilderd. Een half uur later vertelde hij mij 
over een beeld dat hem als kind had 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 vanbinnen een 
karmijnrode holte. 
 Het verband tussen zijn manier van kleden, zijn schildertechniek en het 
verhaal over de koe kan niet toevallig zijn. 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 kei-
zersnede niet op Devriendts manier hebben gezien, geduid of onthouden. 
 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 verschil-
lend, maar in beide heb je het idee van de overstraling. Die extreme be-
lichting 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 
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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 in-
tussen wel beelden van landschappen, bijvoorbeeld in de laatste tentoon-
stelling in Berlijn. Kijk, onlangs heb ik dit geschilderd. (Hij toont een 
reproductie van Dusk, het bovennoemde schilderij van de Belgacomtoren, 
waarin de reflectie van het gouden licht van de ondergaande zon een ge-
deelte van het gebouw lijkt 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.’58

Uit dit interview blijkt dat Tuymans zich kan vinden in mijn idee van 
het ‘kijkbeeld’ als een manier van kijken die al aanwezig is in een kind en 
eventueel kan uitgroeien tot een visuele overlevingsstrategie. Het valt ook 
op dat Tuymans zelf, in zijn eigen geval, zijn schilderijen niet beschouwt 
als pogingen voorwerpen weg te schilderen (of de macht te demonstreren 
ze desgewenst te kunnen laten verdwijnen en verschijnen), maar wel als 
pogingen ‘beelden’ levenskracht of bestaansrecht te geven.59 Bijna denken 
we hier aan Proust die, om in het verborgene te kunnen blijven wie hij was, 
een monumentale roman schreef over mensen die zich anders voordoen 
dan ze werkelijk zijn. En terwijl deze roman groeide, kwijnde hij zelf weg 
in zijn slaapkamer. Tekenend in dit verband is een jeugdherinnering van 
Tuymans, waarin hij samen met anderen een carnavalswagen voortduwt, 
onzichtbaar voor het publiek.

In 1984, bij een bevriend theatermaker60 thuis, zag ik voor het eerst schil-
derijen van Luc Tuymans. In 1985 was ik een van de enige bezoekers van 
zijn eerste solotentoonstelling in het lege zwembad van de onbeheerde 
Oostendse thermen61. De vroege schilderijen van Tuymans waren heel 
krachtig, gedurfd onaf, streng en radicaal. Ze hadden ook een sterke aan-
wezigheid als object. Ze leken voelbaar opgeladen.

De eerste schilderijen van Tuymans die mij nadien sterk ontroerden, waren 
werken die het beeld opriepen van een leeg projectievlak. Ik zag die schil-
derijen in het Borgerhoutse filiaal van de Zeno X Gallery. Meteen troffen 

getoond bij Zeno X, tijdens de tentoonstelling 
The Twenty Seventh of January Two Thousand 
and Eleven (van 18.03 tot 07.05.11), zien we 
prangende beelden van ‘zeer aanwezige’ interi-
eurs die doen denken aan de hotelkamers van 
Dirk Braeckman. Tuymans zei ooit over hotel-
kamers dat ze hem bij het betreden ervan altijd 
de indruk geven eeuwig te zullen bestaan, veel 
langer dan hijzelf. (Cf. afbeelding op p. 361.)
60  Johan Heestermans, acteur en regisseur.
61  ‘Belgian Art Review’, Palais des Thermes, 
Oostende, 1985.

58  Hans Theys, Luc Tuymans. De wenkbrauwen 
van de clown. In: Flower Power. Kunst in Bel-
gië na 2015, Tornado Editions, Brussel, 2008,  
pp. 33–51. 
59  Zie ook Hans Theys, Luc Tuymans. Van 
oude spoken en dingen die niet voorbijgaan. In: 
Hans Theys, Flower Power. Kunst in België na 
2015, Tornado Editions, Brussel, 2007, pp. 
147–151 en Hans Theys, Luc Tuymans. De 
volmaakte verdwijning. In: Hans Theys, Over 
Vorm, Croxhapox, Gent, 2009, pp. 293–295.
In de laatste schilderijen, die onlangs werden 

ouders over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog vooral zo moeilijk 
te plaatsen, omdat die verschrikkingen, als je ze rationeel benaderde, inder-
daad 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 rea-
liteit was dan jouw aanwezigheid en dat je eigen bestaan heel broos was, bijna 
onzichtbaar misschien?

Tuymans: Ja.

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

Tuymans: Het was in elk geval niet plezant.

Wat mij interesseert zijn niet de zogenaamde psychologische conclusies die je 
uit dit gegeven zou kunnen distilleren, maar wel hoe een gevoelig kind, bij 
gebrek aan rationele argumenten, bepaalde visuele strategieën kan ontwik-
kelen 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 op 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.
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die nadien voorzien wordt van contrasten, van donkere en lichtgekleurde 
partijen, en van hooglichten. Tuymans werkt vaak zonder deze grondkleur, 
waardoor zijn schilderijen zonder lichaam lijken, en de mensen of voor-
werpen die erin verschijnen teruggedrongen worden in een iel bestaan. 

Tuymans schildert de wereld weg om te kunnen ademen.

6. Walter Swennen

Ik ontmoette Walter Swennen (1946) in november 1988 om hem uit te 
nodigen een bijdrage te leveren aan het tijdschrift NOUS. De eerstvol-
gende jaren heb ik vele honderden uren met hem gesproken. Verschillende 
gedachten die ik heb opgetekend in dit boek zijn voortgekomen uit deze 
gesprekken. Na Panamarenko is Swennen de kunstenaar van wie ik het 
meest heb geleerd.

De poëtica van Walter Swennen wordt gekenmerkt door een radicale stel-
lingname, die hij zelf samenvatte in de zin: ‘Les écouteurs ne font pas la 
musique’ (de koptelefoon en het publiek creëren niets). Voor Swennen 
impliceert dit de totale autonomie van het kunstwerk, dat niet hoeft te 
worden begrepen en geen ontroering dient op te roepen. Het kunstwerk 
moet niets. Het dankt zijn status aan het feit dat het is gemaakt door een 
kunstenaar.

Een bijkomend, belangrijk aspect van Swennens poëtica is dat de kunste-
naar geen gedachten of gevoelens ‘tot uitdrukking brengt’ in een schilderij. 
Het schilderij is, in de zin van Sjklovski, niet meer dan een ‘faktura’, een 
voorwerp met een specifieke textuur, aan de wereld toegevoegd door een 
kunstenaar.62 In een uit 1989 daterend gesprek met Jan Hoet en Bart De 
Baere verklaart Walter Swennen dat hij ervan droomt ‘om het even wat’ te 
kunnen schilderen, naar analogie met Lacan die zijn patiënten zou hebben 
verzocht ‘om het even wat’ te vertellen. Natuurlijk kan niemand ‘om het 
even wat’ doen, onze handelingen dragen altijd sporen van wie we zijn. 
Maar omdat we niet aan onszelf kunnen ontsnappen, zijn we vrij. Deze 
gedachte leunt nauw aan bij het vrijheidsbegrip van Spinoza, wiens werk 
door Swennen jarenlang werd bestudeerd.63

62  Toen de dichter en essayist Paul Valéry werd 
gevraagd iets over dichtkunst te vertellen of 
schrijven, gaf hij te kennen liever iets te zeg-
gen over het maken of tot stand komen ervan: 
‘Mais c’est enfin la notion toute simple de faire 
que je voulais exprimer. Le faire, le poïen, dont 
je veux m’occuper, est celui qui s’achève en 
quelque œuvre et que je viendrai à restreindre 
bientôt à ce genres d’œuvres qu’on est convenu 
d’appeler œuvres de l’esprit. Ce sont celles que 
l’esprit veut se faire pour son propre usage, en 
employant à cette fin tous les moyens physiques 
qui lui peuvent servir. (…) Il peut arriver (…) 
que l’on soit entraîné à considerer avec plus de 
complaisance, et meme avec plus de passion, 
l’action qui fait, que la chose faite.’ Paul Valéry, 

Cours de poétique. In: Variété V, Gallimard,  
Parijs, 1945, pp. 300–301.
63  Dit begrip houdt in dat onze vrijheid erin 
berust al wat noodzakelijk is te accepteren. 
‘Datgene zal vrij heten, wat alleen krachtens de 
noodwendigheid van zijn eigen aard bestaat.’ 
(Definitie VII van Spinoza’s Ethica.) ‘De men-
sen wanen vrij te zijn omdat zij zich wel bewust 
zijn van hun willingen en begeerten, maar zelfs 
niet in de droom denken aan de oorzaken, door 
welke zij tot begeren en willen worden genoopt, 
omdat zij de oorzaken niet kennen.’ (Aanhang-
sel van het eerste deel van de Ethica.) Spinoza, 
Ethica, uit het Latijn vertaald door Nico Van 
Suchtelen, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 
1979, p. 53.

ze mij als werken die meer zijn dan de vertaling van een idee. Ze hadden 
iets sensueels, iets onafs, en daardoor iets subliems, ondanks hun ogen-
schijnlijke onverstoorbaarheid of kilte. Hier leek de dood op een warme 
manier aanwezig, en een schijnbare leegte toonde zich als een zinnelijke 
verademing.

De eerste keer dat ik toegang kreeg tot Tuymans’ manier van schilderen, 
alsof ik een sleutel vond, was in het Tilburgse museum De Pont, waar 
ik een schilderij aantrof dat als onderwerp een gedeelte van een badka-
mer had. Ik merkte op dat de spiegel, als voorwerp, niet aangeduid was, 
maar wel de schaduw aan de randen ervan. Bovendien waren deze lange 
schaduwlijnen niet in de lengterichting geschilderd, maar bestonden ze uit 
naast of boven elkaar gezette, korte, dwarse verftoetsen, die de schilder snel 
‘kappend’ neerzet. Niet alleen het voorwerp scheen een soort van schijn-
bestaan te voeren, in de wereld die werd opgeroepen door dit schilderij, 
zelfs de schaduwen verbrokkelden! Schilderkunstig is dit een tour de force, 
in die zin dat een van de hoofdzaken in het westerse schilderen neerkomt 
op het al dan niet willen oproepen van diepte in een vlak én op de beslis-
sing hoe daarbij het doek, de verf, het formaat, de techniek, de eventuele 
beeldkeuze, de kadrering enzovoort worden ingezet. Traditioneel kan een 
schilderij worden opgezet door eerst een grondkleurige laag aan te brengen 
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Hieronder doe ik een poging het ‘kijkbeeld’ van Walter Swennen te be-
schrijven. Dit is een lastige zaak. Alle dingen die ik vermeld, heeft hij mij 
zelf verteld. Ze zijn waarschijnlijk waar. Alleen hebben ze generlei waarde 
buiten deze pagina’s. Ze kunnen niet gebruikt worden om Swennens werk 
te ‘interpreteren’ en ze zeggen evenmin iets over de werkelijke gebeurtenis-
sen tijdens zijn jeugd. Wel verwijzen ze naar de gedachten van een kind dat 
een bepaald verhaal heeft bedacht, omkleed met bepaalde redenen, om te 
gaan houden van de schilderkunst en de taal. Zo’n verhaal levert ons geen 
precieze informatie over de jeugd van het kind, alleen maar over bepaalde 
bevindingen, gedachten, dagdromen en plannen. Wat u hieronder vindt, is 
dus zeker geen zielkundige ontdeling van de kunstenaar, maar een poging 
te verhelderen hoe iemand ‘krachtens de noodwendigheid van zijn eigen 
aard’65, in alle vrijheid dus, een aantal handelingen als zinvol kan beschou-
wen die, als ze worden voltrokken, tot een oeuvre leiden.

a. Moeder

De woonkamer van de kleine Swennen werd gedomineerd door een beeld 
en een schilderij. Het beeld was een foto van een overleden zusje, het schil-
derij was gemaakt door een oom uit Hasselt die aanbeden werd door Swen-
nens moeder.’66 Naar mijn aanvoelen was dit overleden zusje erg belangrijk 
voor de moeder en droomde de kleine Swennen ervan meer aandacht bij 
zijn moeder op te wekken door het maken van tekeningen of schilderijen, 
zoals zijn oom. Dit strookt met zijn aversie jegens het beschouwen van 
schilderijen als beelden en niet als voorwerpen. Als beeld zou het samen-
vallen met de foto van zijn zus, die hij juist trachtte te overtreffen. Een be-
langrijke ervaring in dit verband, vond plaats in gezelschap van zijn moe-
der. Tijdens een bezoek aan een tentoonstelling met bloemenschilderijen, 
in de Louizalaan, ging Swennen zo dicht met zijn neus op het doek staan, 
dat hij de diepte van de verf ontdekte en een uitweg vond uit de tiran-
nie van het platte beeld. (Elke keer leren we bij. Nu ik dit schrijf bedenk 
ik hoe triest het moet zijn geweest, die platte foto zonder warme diepte, 
waarachter alles schuilging dat ongrijpbaar was, maar tegelijk zo machtig 
bleek te zijn.)

64  Cf. David Sylvester, Interviews with Francis 
Bacon, Thames & Hudson, Londen, 2009, p. 
94.
65  Spinoza, Ethica, uit het Latijn vertaald door 
Nico Van Suchtelen, Wereldbibliotheek, Am-
sterdam, 1979, p. 16.
66 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 eron-
der en ze geven de voorkeur aan kinderen die 
hun noodlot zo spoedig mogelijk voltrekken. 

(In: En avant la musique, een tekst die werd 
gepubliceerd in de M HKA-catalogus (1994), 
heb ik het werk van Walter Swennen vergeleken 
met het werk van de Nederlandse romanschrij-
ver Gerard Reve. Pas vele jaren later ontdekte 
ik in een voetnoot van Nop Maas, aan het eind 
van een brievenboek, dat de moeder van Reve 
misschien al vier kinderen had verloren toen 
de latere schrijver geboren werd.) In een alleen 
op het net gepubliceerde tekst, De lege kamer, 
vergelijk ik de wereld van Gerard Reve met het 
werk van Tuymans.

In schilderkunstige zin betekent dit dat het doel van het schilderen er 
louter in bestaat een schilderij te maken. Behalve als textuur, als object, 
kunnen we een schilderij van Swennen opvatten als het resultaat van 
een handelend nadenken over de onmogelijkheid een meetbare diepte te  
creëren binnen een vlak. Daarom bevatten ze geen perspectivische diepte 
en geen arceringen, schaduwen, verschuivende waarden of schaduwen, 
tenzij als onderdeel van een bestaande, vaak anatomisch of ruimtelijk on-
zorgvuldig uitgevoerde, gevonden tekening die wordt gekopieerd als on-
derdeel van een stapsgewijs opgebouwd schilderij, dat zich voordoet als het 
toneel van een louter picturale diepte. Zo’n schilderij bestaat bijvoorbeeld 
uit een ondergrond, een (meestal gekopieerde) figuur en een toevoeging 
van een streep of vlak, bijvoorbeeld aangebracht met het schildersmes, zo-
dat het vlak een andere textuur krijgt dan de ondergrond en daardoor 
lijkt te gaan zweven voor het schilderij of althans de ‘achterliggende’ lagen 
(zoals de witte spatten die Bacon soms gooide naar afgewerkte schilderijen 
als het rechterluik van Triptych  – May - June 1973.64 Zo beschouwd zijn 
Swennens schilderijen verwant met de vlakke schilderijen van Mondriaan 
en de Abstract Expressionisten. Niet door te trachten een vlak schilderij te 
maken, maar door schilderijen te creëren of tot stand te laten komen die 
geen perspectivische of realistische diepte hebben, maar een louter pictu-
rale (door middel van textuurverschillen of door elementen, zoals vouwen 
in de kleren, te laten opduiken uit de achtergrond door kleur uit te sparen 
in de figuur).
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de vod op de juiste plaatsen soortgelijke, vooraf niet te bedenken sporen 
achterlaat.’ Swennen schildert als een tacticus. Of liever: hij is een strateeg 
die zichzelf tactisch plezier gunt.

De vader van Walter Swennen maakte en herstelde grote koelinstallaties. 
Die dingen vonden altijd nieuwe manieren om stuk te gaan. Alleen een 
vernuftig tacticus was in staat ze te repareren. Zo werd het bricoleren, het 
‘système D’, een ideaal voor de jonge Swennen.67

Samengevat kan je stellen dat Swennen niet-lyrische schilderijen maakt, 
die zich telkens op een andere texturale manier in de wereld willen plaat-
sen. Swennen schildert natuurlijk niet zo omdat zijn vader met koelkasten 
redetwistte, zijn motieven vloeien gewoon voort uit de wens schilderijen 
te maken die onverhoeds ontstaan, een beetje zoals de naamloze dingen 
die door een bricoleur verzameld werden, plotseling op een oneigenlijke 
manier samenkomen om een nieuw nuttig of zinvol voorwerp te vormen, 
maar omgekeerd heeft de knutselende vader deze benadering misschien 
wel mogelijk gemaakt.68

c. Taal

De schilderende oom die door Swennens moeder werd bewonderd, woon-
de in Hasselt en was allicht alleen daarom al, maar ook omwille van zijn 
taalgebruik, buiten bereik. Om redenen die hier niet uiteengezet dienen te 
worden, werd Swennen op zijn vijfde gedwongen een nieuwe taal te spre-
ken. Het Nederlandstalige kind werd naar een Franstalige school gestuurd, 
waar het gedurende lange tijd niets begreep en zichzelf niet begrijpelijk kon 
uitdrukken. Hieruit is ongetwijfeld de gewoonte en later de lust voortge-
komen naar woorden en letters te kijken alsof het beelden zijn, waarbij de 
typefout of het anagram ongewilde woordspelingen laat ontstaan.

Ik citeer uit Congé annuel: 

‘Wijzend naar een schilderij dat een reproductie van een slecht getekende, 
kruikdragende vrouwenfiguur bevat, zegt Swennen: ‘Il s’appelle La cru-

67  Hans Theys, Congé annuel, Quelques mots sur 
une exposition de Walter Swennen, l’usine à stars, 
Galerie Nadja Vilenne, Luik, 2007, p. 5. In het 
Nederlands: De toeschouwer doet geen zak. In: 
Flower Power. Kunst in België na 2015, Tornado 
Editions, Brussel, 2008, pp. 111–125.
68  Zoals we iets lager zullen zien in verband met 

Guy Rombouts en Patrick Van Caeckenbergh, 
ontstond hun werk pas toen ze een artistieke 
benadering vonden die het mogelijk maakte lo-
yaal te blijven jegens hun vader. Bij Patrick Van 
Caeckenbergh gaat het ook om het bricoleren, 
zoals omschreven door Claude Lévi-Strauss in 
La pensée sauvage.

b. Vader

‘In de schilderkunst zou je twee benaderingen kunnen onderscheiden (niet 
omdat ze overeenstemmen met een werkelijkheid, maar omdat ze het den-
ken 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 ontdekt nooit iets nieuws. Hij of zij zal nooit 
een schilderij maken en altijd een kopiist van beelden blijven. De tacti-
cus, 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 tot voor kort op YouTube te zien was, zag 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 schildersvod, sopte het rond 
zijn vinger gewikkelde deel 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 
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zen, is het feit dat hij een prachtig schilderij heeft gewijd aan een keer dat 
hij door zijn moeder werd opgesloten in de kelder. Zo zwak moet zijn ver-
trouwen in haar zijn geweest, en zo groot haar aandacht voor zijn afwezige 
zus, dat de jongen ‘s nachts gedroomd kan hebben over de eigen defini-
tieve verdwijning, vergeten in de kelder70. Op zich is dit louter speculatie 
en weinig belangwekkend, iedereen heeft dergelijke terugkerende dromen, 
maar wat mij ontroert, is dat we hieruit ook Swennens radicale standpunt 
kunnen verklaren, die als een balsem is op de ziel van veel jongere collega-
kunstenaars en die we hebben aangehaald in het begin van dit hoofdstuk: 
dat Swennens schilderijen hun waarde niet ontlenen aan het feit dat ze 
worden geapprecieerd of dat ze iemand ontroeren, maar gewoon aan het 
feit dat ze er zijn. Zo moet ook het kind in de kelder hebben gedacht, denk 
ik. De stelling van George Berkeley terzijde schuivend, moet het hebben 
besloten: esse est esse.

7. Ann Veronica Janssens

De ervaring die mij het meest heeft bijgebracht over de manier van kij-
ken van Ann Veronica Janssens (1956) was het maken van het boek  
The Gliding Gaze (2003). Zoals ik hierboven al heb beschreven, heb ik aan 
dit boek ongeveer acht maanden gewerkt, waarbij ik elke week twee of vier 
afgewerkte pagina’s naar de kunstenaar bracht om de vormgeving met haar 
te bespreken. Omdat dit boek verslag uitbracht van verschillende, in sculp-
turale voorstellen omgezette optische effecten, onderzocht ik ook hoe ik 
zulke effecten zichtbaar kon maken in het boek. Een van deze effecten was 
het kunnen zien van qua kleur complementaire nabeelden bij het kijken 
naar cirkelvormige, gekleurde vlakken. Gaandeweg begon ik overal zulke 
nabeelden te zien. Niet alleen naast ronde klokken, ook naast hoofden. 
‘Zie jij ook nabeelden naast hoofden?’ vroeg ik. ‘Maar Hans,’ lachte ze, 
‘ik zie ze naast alles!’ Ik kreeg ook aandacht voor paarse ‘drops’ in mijn 
zichtveld: piepkleine paarse vlekjes. Die bleek ze ook te zien. Ik bracht dit 
in verband met het boek over migraine van Oliver Sacks, waarin die een 
overzicht biedt van een grote verzameling gezichtsstoornissen en halluci-
naties die gebundeld worden onder de overkoepelende naam ‘migraine’.71 
Ann Veronica Janssens heeft vaak last heeft van migraine.

69  Hans Theys, Congé annuel, Quelques mots sur 
une exposition de Walter Swennen, l’usine à stars, 
Galerie Nadja Vilenne, Luik, 2007, p. 11.
70  Het volume van de kolenkit wordt onder 
meer opgeroepen door de roze glans, die echter 
niets anders is dan de achtergrond die door-
breekt. Subliem! De nachtmerrie weggeschil-

derd. (Zoals bij Tuymans.) Ik herinner mij nu 
ook dat Swennen bij een bezoek aan het kasteel 
van Beersel in 1997 buitenmatig enthousiast 
was over de aanwezigheid van een vergeetput.
71  Oliver Sacks, Migraine, Meulenhoff, Amster-
dam, 2003.

che’. (‘Cruche’ betekent zowel ‘kruik’, als ‘onnozel mens’.) 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 el-
kaar, 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, verma-
len, ontmaskeren. Jezelf verstaanbaar maken zonder ze te gebruiken. Maar 
dat is niet mogelijk. We zijn geen romantici, we blijven de rede bewonde-
ren. 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 van de 
woorden zijn, moeten ook verdraaid worden. Anders liegen ze, gaan ze op 
ons wegen en vervelen ze ons. We moeten valsspelen met de woorden en 
de beelden. We moeten valsspelen met de schilderijen. Om er te kunnen 
maken. Als we er zin in hebben, natuurlijk, want niks is verplicht. We zijn 
vrij, hier.’69

Als besluit zou ik nog willen aangeven dat alle elementen voor dit verhaal 
mij zijn aangereikt door Walter Swennen, zij het in verschillende brokstuk-
jes. Swennen heeft zelf psychologie gestudeerd en kent de dwaze pretentie 
van diepzinnige critici. Niets gevaarlijker, zo lijkt het, dan te spreken over 
de psychologische diepten in zijn werk. Daarom herhaal ik het: deze zin-
nen hebben niks te maken met een zogenaamde ‘betekenis’ van zijn werk, 
maar wel met een kosmologisch kader dat Swennen als kind zou kunnen 
hebben geschapen om te overleven. Een van de elementen die hierop wij-



383382

later vond ik in de autobiografie van Oliver Sacks een soort van bevestiging 
voor dit vermoeden, toen ik las dat hij, zijn broer en zijn moeder leden aan 
migraine.73 Sacks zelf zag soms heel vreemde dingen, maar sprak erover 
met zijn moeder, die hem geruststelde door te bekennen dat ze soms soort-
gelijke waarnemingen deed. ‘Ik ging begrijpen dat de keerzijde van dit 
alles – een soort deconstructie of afbraak – zich kon voordoen wanneer ik 
migraineaanvallen had, waarbij zich vaak vreemde gezichtsveranderingen 
voltrokken. Mijn kleurgevoel kon even verdwenen of veranderd zijn, din-
gen konden zo plat als uitgeknipte figuren lijken, of in plaats van normale 
beweging te zien, kon ik een serie flikkerende stilstaande beelden zien, zo-
als toen Walter zijn filmprojector te langzaam liet draaien. Ik kon de helft 
van mijn blikveld kwijtraken, waarbij dingen aan één kant ontbraken of 
gezichten doormidden werden gesneden. Ik was doodsbang toen ik voor 
het eerst van die aanvallen kreeg (…) maar toen ik mijn moeder erover 
vertelde, zei ze dat ze ook zulke aanvallen had, dat ze geen kwaad konden 
en maar een paar minuten duurden.’74

Deze mededeling van Sacks volgt misschien niet toevallig op een passage 
over pseudoscopische beelden en een voetnoot over het feit dat film niet 
meer is dan de opeenvolging van stilstaande beelden. Dat ‘bewegende beel-
den’ niet bestaan lijken we telkens weer te vergeten.75 Waarschijnlijk vin-
den we dat een verontrustende gedachte. Op vergelijkbare manier is ook 
het allereerste wetenschappelijke artikel over migraine uit onze geschiede-
nis weggegomd. Volgens Sacks gebeurde dit, omdat de nodige concepten 
ontbraken om de beschreven verschijnselen op een zinvolle manier te ver-
binden met de neurologie. Schrijvend over een andere ziekte die jarenlang 
aan onze aandacht is ontsnapt, achromatopsie, haalt hij de woorden aan 
van een collega, Semir Zeki, die de weerstand tegen het bestaan van een 
ziekte als achromatopsie (het onvermogen kleuren te zien) wijdde aan het 
toentertijd vigerende geloof in de naadloosheid van onze waarneming: het 
idee dat de visuele wereld een gegeven is, een beeld, volledig met kleur, 
vorm, beweging en diepte’76.

Dit ‘toentertijd vigerende geloof ’ is vandaag nog steeds van kracht, zij het 
misschien niet meer bij sommige wetenschappers en kunstenaars. Sacks 
wijst ook op het voorbeeld van Goethe, die zijn ‘subjectieve’ kleurenleer 

72  Ann Veronica Janssens, ‘Serendipity’, Wiels, 
Brussel, 2009. Cf. Hans Theys, Een Vademe-
cum, Ann Veronica Janssens in Wiels. In: Hans 
Theys. Over Vorm, Croxhapox, Gent, 2009,  
pp. 369–374.
73  Zijn broer zag spoken, verloor zijn verstand 
en stierf. Ik ken tal van kunstenaars in België die 
als kind ook spoken zagen. Sommigen zien ze 
nog als volwassene. Ernest Claes schrijft dat hij, 
tijdens een periode dat hij als kind blind was, 
verhalen begon te vertellen om spoken te sus-
sen. Het gaat hier natuurlijk niet om bestaande 
wezens, het gaat om griezelige of vormeloze 
dingen die sommige kunstenaars zien (of in het 
geval van Claes: horen of voelen). Vergelijk met 
de noot over Karen Armstrong op p. 394.
74  Oliver Sacks, Oom Wolfraam en mijn chemi-
sche jeugd. Autobiografie, uit het Engels vertaald 
door Han Visserman, Meulenhoff, Amsterdam, 
p. 135.

75  Ik werd mij hier voor het eerst van bewust 
door in 1995 en 1996 met Maria Gilissen 
(die de nalatenschap van Marcel Broodthaers 
beheert) alle 82 films van Marcel Broodthaers 
in detail te bestuderen. Het overgrote deel van 
deze films handelt over de optische illusie van 
het bewegende beeld. Cf. Hans Theys, De leegte 
van Waterloo. Vijftien voetnoten bij een verdwe-
nen tekst over de films van Marcel Broodthaers. 
In: Hans Theys, Flower Power, Tornado Editi-
ons, Brussel, pp. 230-247.
76  ‘Zeki (…) sees their virtual denial and dis-
missal as springing from a deep and perhaps 
unconscious philosophical attitude, the then 
prevailing belief in the seamlessness of vision.’ 
(…) Oliver Sacks, Scotoma: Forgetting and ne-
glect in science. In: Robert B. Silvers (Ed.), Hid-
den Histories of Science, Granta Books, Londen, 
1997, pp. 152–154.
64. Ibid.: 155.

Veel van haar werken tonen ons lichtinvallen of fenomenen die we zonder 
haar vingerwijzing niet zouden zien. Ze ziet meer. Ze kijkt anders: ‘off fo-
cus’. En zo kijk je ook het best naar haar werk: off focus. Je concentreert je 
op het voorwerp of een aspect ervan, en probeert dan iets te laten verschij-
nen in je perifeer gezichtsveld. De laatste keer dat ik dit heb gedaan, was 
tijdens de tentoonstelling ‘Serendipity’ in het Brusselse kunstencentrum 
Wiels72, in aanwezigheid van honderd studenten. We stonden voor een 
projectiescherm waarop we warrelend abstracte elementen zagen. Terwijl 
ik de studenten uitlegde hoe ze het best keken, zagen we allemaal tegelijk 
een vier meter lange piramide in onze richting uit het projectievlak opdoe-
men.

In 2003 beschouwde Ann Veronica Janssens de sculptuur Aquarium 
(1992) als haar beste werk. Toen ik haar vroeg waarom, antwoordde ze dat 
de traag bewegende bol siliconenolie haar deed denken aan een minimale 
diaprojectie. Ik vermoedde daarom dat haar visuele ervaring van de werke-
lijkheid minder vanzelfsprekend, minder vloeiend was dan de onze. Jaren 
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gende wetenschappelijke experimenten. Haar werken zijn open uitnodi-
gingen, ze vertellen ons niet wat we moeten weten, zien of voelen.

Ze komen voort uit een bepaalde manier van kijken.

Het boeiende, op sculpturaal vlak, is dat Janssens’ sculpturale voorstellen 
het vermogen hebben ons in een bevreemdende, stroperige tijd te trekken. 
Het heden lijkt zich op te rekken en meer absoluut te worden. Het is als 
dromen, maar dan op een manier die de dingen meer werkelijk lijkt te 
maken. Het licht wordt tastbaar en de materie lost op. Maar dit oplossen 
heeft iets fysieks, iets aanwezigs, sensueels en warms. Afijn, dit is niet de 
plaats om haar werk in al zijn aspecten te bespreken: de vermenging van 
ernst en humor, die we ook bij Panamarenko en Swennen aantreffen, de 
manier waarop ze ruimtes beheerst door zich terug te trekken enzovoort. 
Hier is van belang dat ze vermoedelijk op een andere manier kijkt dan wij, 
dat haar werk daaruit is voortgevloeid én dat de ontwikkeling van dat werk 
haar manier van kijken gestadig zal blijven beïnvloeden en verscherpen.

8. Michel François

In 1997 toonde Michel François mij een foto die hij had gemaakt in Cuba. 
Op die foto zag je twee mannen die enkele boeken probeerden te redden 
uit een huis waarvan net de helft was ingestort. De kunstenaar toonde mij 
die foto, omdat hij vond dat die niet paste binnen zijn werk. Hij vertelde 
dat hij de foto had gemaakt omdat hij ontroerd was geweest door man-
nen die hun leven waagden om een paar boeken te redden, vertelde hij, 
maar die motivatie volstond niet om er een bruikbare foto van te maken. 
Ik wees hem erop dat vrijwel al zijn werk handelde over de grens tussen de 
private en de publieke ruimte. Enerzijds omdat beeldhouwen op zich te 
maken heeft met het openen en sluiten van vormen. Maar vermoedelijk 
ook omdat François als jongeman een jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten 
in Griekenland. Na dit gesprek heeft François in Rotterdam, tijdens een 
publiek gesprek met Michelangelo Pistoletto en Hermann Pitz, voor het 
eerst verklaard een gevangenisstraf te hebben uitgezeten. Dit gesprek werd 
gepubliceerd in een cahier van Witte de With80. Daarnaast bevond zich een 

78  Het is zeker niet toevallig dat Ann Veronica 
Janssens mij bijvoorbeeld heeft aangeraden de 
Kleurenleer van Goethe te lezen.
79  Televisieinterview met Dick Cavett op 2 au-

gustus 1971, te zien op YouTube.
80  Barbera van Kooij (Ed.), Witte de With. Ca-
hier #7, June 1998, Richter Verlag, Düsseldorf, 
1998, pp. 44–54.

baseerde op waarnemingen die niet strookten met de optica van Newton.77 
Pas nu weten we dat beide mannen gelijk hadden, omdat kleuren inder-
daad in onze geest worden samengesteld, zodat ze altijd subjectief zijn, en 
bovendien altijd tot stand komen in relatie tot nabijgelegen kleuren.78

Ongetwijfeld leren jonge kinderen hoe ze in de chaos van hun waarne-
mingen gestalten kunnen herkennen die vervolgens, op voorstel van de 
volwassenen, een bepaalde naam krijgen. Bij sommige kinderen moet het 
vermogen de omliggende chaos te temmen en ordenen echter zwakker zijn 
dan bij anderen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een relaas over zijn kindertijd 
van de cineast Ingmar Bergman: ‘Ik was heel vredig, maar het leven rond 
mij, het duister, de leegte van het huis en het zonlicht konden een soort 
magie in zich hebben die alles heel onzeker maakte. Ik wist niet of ik din-
gen droomde of dat ze echt bestonden.’79

In de Recherche komt een passage voor waarin de verteller, die in een ho-
telkamer met zicht op zee verblijft, kijkt naar een boekenkast met een rij 
elkaar opvolgende glazen deurtjes. Door de weerspiegeling van de zee is 
op elk deurtje een verschillend zeezichtje (als een soort van schilderij) te 
zien. Af en toe vaart een bootje van één zeezicht naar een ander, van één 
deurtje naar het volgende. De overeenkomst met het werk Aquarium, als 
trage diaprojector, is opvallend. Hoe onthutsend de achtergrond van zo’n 
kunstwerk kan zijn, moge blijken uit een andere passage in de Recherche, 
waar de verteller, tijdens een treinreis, opmerkt dat aan de linkerzijde van 
de trein de nacht nog heerst, terwijl aan de rechterzijde de nacht rozig 
kleurt. Verwoed rent hij van de ene naar de andere kant van de wagon in 
een poging beide beelden met elkaar te verzoenen.

Ann Veronica Janssens staat zo weinig mogelijk interviews toe. Wanneer ze 
haar werk beschrijft, doet ze dat in poëtische bewoordingen die ons weinig 
vertellen over de gebruikte materialen en technieken of over de onderlig-
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9. Het kijkbeeld als psychologische drempel en als opening

Onlangs vertelden twee kunstenaars mij dat hun leven als kunstenaar pas 
mogelijk werd op het ogenblik dat ze een vorm vonden die trouw bleef aan 
hun vader. Ik citeer de teksten, ze zijn nog te jong om na te vertellen.

a. Guy Rombouts

Rombouts’ vader bezat een drukkerij die door diens grootvader, als meestergast, 
was overgenomen van de kinderloze eigenaar. Hij was ook uitgever van het 
Nieuwsblad van Geel. Aanvankelijk studeerde Rombouts typografie, omdat 
hij later de drukkerij en de krant zou overnemen. Tot zijn dertigste heeft hij ge-
twijfeld tussen beide roepingen. Als er al een gedachte ten grondslag ligt aan de 
tekst die u nu leest, dan is het mijn overtuiging dat Rombouts uiteindelijk geen 
echte keuze heeft gemaakt, maar door de creatie van het Azart een vorm heeft 
gevonden om kunstenaar te zijn én loyaal te blijven jegens het vak van zijn 
vader. Twee zaken die ik vandaag heb bijgeleerd, versterken deze overtuiging. 
Vijftien jaar geleden, kijkend naar een hazelaar, vertelde Rombouts mij dat hij 
ergens een stuk land bezat waarop veel hazelaars groeiden. Vandaag, sprekend 
over een pauwenveer die Ann Veronica Janssens eens voor mij heeft meege-
bracht uit Bali, vertelt hij dat zijn vader pauwen had uitgezet op dit landje 
en dat er op een bepaald moment wel vijftig vogels leefden, die in de winter 
wel moesten worden bijgevoederd. ‘Ging je vader die vogels vaak bijvoederen,’ 
vroeg ik, ‘om het huis uit te kunnen zijn?’ ‘Neen,’ antwoordde Rombouts, ‘mijn 
ouders deden dat samen. Ze waren heel gelukkig…’ Het tweede dat ik vandaag 
heb geleerd, is dat Rombouts op zijn zestiende al schriften vulde met zorgvuldig 
gecomponeerde, grafische en typografische vondsten, abstracte tekeningen, korte 
verwijzingen naar de literatuur en andere zaken die een voorbode vormden 
van Rombouts’ huidige werk en het Azart. 

Rombouts: Zo heb ik het nog nooit bekeken, maar het zou wel kunnen 
kloppen. De laatste jaren dat mijn vader uitgever was van het Nieuwsblad 
van Geel heb ik er veel aan meegewerkt. Je moest voortdurend op zoek 
naar kopij. Ik vond dat heel boeiend, maar ik werd overweldigd door het 
besef dat alles al eens gezegd was. Ik begreep niet wat je daar elke week nog 
kon aan toevoegen. De mensen zijn ‘overnieuwst’ en ‘ondergeïnformeerd’. 

het opvangen van een jojo. Een jojo is een touw 
van soms wel tien meter lang, waaraan een ver-
zwaarde sok of een samengeplooide handdoek 
wordt gebonden. Als je je arm strekt, komt je 
hand zo’n dertig centimeter buiten het venster, 
zodat je het touw kan rondslingeren als een 
lasso.’ Hans Theys, Ann Veronica Janssens, Het 
geheim van de verdwenen kat, Tornado Editions, 
1998, p. 26.

81  Michel François, ‘Affichage Urbain’, Cimaise 
et Portique, Albi, Frankrijk, 1997.
82  Cf. ‘Elke donderdagavond bezoek ik enkele 
mannen in de gevangenis van Sint-Gillis. We 
zitten samen rond drie aaneengeschoven tafels, 
we eten roomijs en we vertellen over de voorbije 
week. Gisteren hebben ze Kinou’s cel doorzocht 
en het rechtgeplooide hengsel van een emmer 
gevonden. Zo’n hengsel wordt gebruikt voor 

tekst van mijn hand over de mogelijkheid politieke kunst te maken door 
beeldend na te denken over de grens tussen de private en publieke ruimte. 
De tekst werd geïllustreerd met een piepkleine afbeelding van de foto uit 
Cuba. Slechts met de grootste moeite had ik daarvoor toestemming ge-
kregen van François. Later werd deze foto een van de centrale assen van 
zijn oeuvre, waarbij hij, als allergrootste foto ooit, gebruikt werd als bijna 
architecturale blikvanger in verschillende belangrijke tentoonstellingen.

Wanneer je deze achtergrond kent, ga je tal van sculpturen van Michel 
François anders ervaren. Niet alleen de glazen kooien die van binnenuit 
met plasticine zijn besmeurd of bekogeld, of waarvan hij het kogelvrij glas 
heeft bewerkt met een voorhamer; maar ook heel subtiele werken, zoals 
mijn lievelingswerk dat hij maakte voor een tentoonstelling in het Franse 
Albi81. Het gaat om een bol dun touw dat op de vensterbank van het muse-
um ligt en waarvan één uiteinde een brede rivier oversteekt (in een bootje 
naar de overzijde gebracht door Michel François) en daar bevestigd wordt 
aan de deurknop van iemands slaapkamer. Dit werk heeft mij altijd ont-
roerd door de sculpturale perfectie: het toont dat een beeldhouwwerk een 
vorm van stapeling of verbrokkeling is. Het eind touw wordt meegevoerd 
door de wind. Als de wind iets harder waait, zal ze de sculptuur opheffen. 
Tegelijk ontroerde de sculptuur mij door de mooie verbinding van de pu-
blieke met de private ruimte. Tot vandaag had ik echter nooit opgemerkt 
dat dit touw ook doet denken aan een ontsnappingsroute en aan de manier 
waarop gevangenen voorwerpen aan elkaar doorgeven en hun isolement 
doorbreken: door het buiten hun raam slingeren van voorwerpen aan een 
lang touw.82
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b. Patrick Van Caeckenbergh

Zou je iets willen vertellen over je vroege jaren als kunstenaar? 

Van Caeckenbergh: Ik ben afgestudeerd aan de academie zonder één werk 
te maken of te tonen. Ik sprak wel over andere dingen, bijvoorbeeld de 
technische tekeningen van mijn grootvader, die smid was. Ik heb ook eens 
een lezing gegeven in het oude Museum voor Wetenschappen in Gent. Ik 
toonde dia’s en vertelde. Ik had een vriend die filosofie studeerde en mij 
eens had meegenomen naar de universiteit. Daar heb ik ontdekt dat je om 
het even welke les kon bijwonen. Zo maakte ik kennis met vakken als neu-
rologie en kunstgeschiedenis. Al die jaren woonde ik in een fabriekspand, 
waarin ik een kleine wooneenheid had gebouwd die de structuur had van 
twee forse boekenkasten, die verbonden werden door een brede plank die 
los op de voorlaatste schappen lag en dienstdeed als bed. De open ruimtes 
kon je afsluiten met gordijnen. Kunstenaars hoorden dat en kwamen mij 
bezoeken. Soms namen ze hun studenten mee. Zo heb ik veel mensen le-
ren kennen. En uiteindelijk ben ik afgestudeerd met deze ‘living box’, zoals 
ze die wooneenheid zijn gaan noemen. Zelf zag ik dat niet als een artistiek 
project, het was gewoon een manier om op een praktische manier te kun-
nen leven in die grote, kale ruimte. Later zijn de zaken vaak op dezelfde 
manier verlopen: mensen zien iets en willen het tentoonstellen. Elk jaar in 
juni kwamen er een paar mensen naar de Gentse kunstscholen om de drie 
beste studenten uit te kiezen. Die konden tijdens de zomer dan iets ten-
toonstellen bij de Vereniging, die toen nog gevestigd was in een herenhuis. 
Zo kwam het dat mijn living box tentoongesteld werd. En zo ben ik ook 
tot mijn volgende werken gekomen: een huisje op wielen en een sculptuur 
die een paard voorstelde.

Dat kwam zo: door het tentoonstellen van de living box had ik geen plek 
meer om te wonen en ben ik voor enkele weken ingetrokken bij mijn ou-
ders. Ik belandde daar als een soort van antropoloog, die hen in een nieuw 
licht aanschouwde. Mijn vader had een bijzondere passie, die erin bestond 
kleine voorwerpen op te rapen en op te bergen in een stalletje. Een ver-
roeste, kromme spijker werd weer rechtgeklopt, geschuurd, geolied en op-
geborgen in een doosje met als opschrift ‘Nagels van 0,5 tot 0,8 mm’. Zo 

83  Hans Theys. Goed, snel en helder wit. Een ge-
sprek met Guy Rombouts, Cultureel Centrum, 
Dendermonde, 2011.

Er is altijd veel nieuws te horen, maar weinig informatie te vinden. Ik vond 
het moeilijk tegen zo’n wereld op te boksen… Die pauwen slapen heel 
hoog in de bomen, omdat ze bang zijn voor tijgers. Vanaf een bepaalde 
leeftijd moeten de kuikens ook in de bomen slapen, ook al kunnen ze nog 
niet vliegen. Dan wippen ze op de rug van een van hun ouders, waar ze 
wiebelend tussen de vleugels hun evenwicht proberen te bewaren terwijl 
de grote vogel in een steile spiraal naar de top van de slaapboom vliegt. 
Want die vogels kunnen niet recht omhoogvliegen, die doen dat met een 
boog. Een enorme krachtverspilling, eigenlijk. Omdat ze niet weten dat 
hier geen tijgers zijn. In de middeleeuwen werd pauwenvlees als een lek-
kernij beschouwd. Ik heb nog nooit pauwenvlees gegeten. Jij wel?

Wanneer heb je het Azart juist gemaakt, ontdekt, uitgevonden? Was dat rond 
je dertigste?

Rombouts: Dat herinner ik mij niet meer. In 1978 of 1979 denk ik. Hoe 
oud was ik dan?

Dertig.

Rombouts: Het was een soort van eureka-moment. Ik herinner mij nog 
dat ik op mijn velo gesprongen ben om een bevriend barman te vertellen 
dat ik iets had uitgevonden.

Je vertelde mij dat je vader nooit heeft geschreven wat hij werkelijk dacht.

Rombouts: Voor het laatste nummer had hij het plan opgevat alles te schrij-
ven wat hij nooit had kunnen zeggen. We gingen een laatste anarchistisch 
nummer maken. Maar ineens kwam er een bod op de krant. Iemand wilde 
de naam kopen. En we zijn gezwicht voor het geld. (Lacht)83
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c. Berlinde De Bruyckere

In de drie teksten die ik over Berlinde De Bruyckere heb gepubliceerd, ga 
ik eveneens op zoek naar de manier waarop haar jeugd als dochter van een 
slager haar werk van de laatste jaren kan hebben beïnvloed. Aan het eind 
van het eerste interview zegt ze: ‘Je hebt niet alleen het werk, maar ook de 
maker uitgebeend! (Lacht)’85 Toch dacht ik er later achter te komen dat ze 
niet zozeer beïnvloed was door de aanwezigheid van dode dieren in huis, 
maar door het feit dat ze vanaf haar vijfde in een internaat heeft gewoond, 
waar ze, denk ik, haar ouders heeft gemist en zich heeft afgevraagd waarom 
al dat dode vlees belangrijker was dan zijzelf. Dit heb ik althans onder 
woorden gebracht in een tekst die op verzoek van De Bruyckere gepubli-
ceerd werden in Duitsland: ‘Hoe mooier en droeviger nog het beeld van 
deze piepjonge vrouw wiens heimwee vermengd raakte met dromerijen 
over oude schilderijen, waarvan de bloederige taferelen zich verstrengelden 
met de beelden van het dode, koude vlees dat zo dicht bij de handen van 
haar ouders mocht wonen en de aandacht van die mensen dermate op-
slorpte, dat hun dochter elders moest opgroeien.’86

d. Het overtreffen van modellen 

Natuurlijk hebben we de bovenstaande voorbeelden niet nodig om er-
van overtuigd te zijn dat onze opvoeding een invloed heeft op de manier 
waarop we naar het leven kijken. Het uitzonderlijke in deze voorbeelden 
is dat ze aantonen of leesbaar maken hoe zo’n invloed een beeldende vorm 
kan aannemen. Niet op de banale manier, waarbij iemand verliefd wordt 
op een persoon die op een familielid lijkt (of dezelfde naam heeft), maar 
op een vernuftige, moeilijk te doorgronden manier, die te maken heeft met 
de onmogelijkheid je modellen te overtreffen. Het gedrag van onze ouders 
is als een paradigma, dat slechts in onze slaap ongestraft overtroffen wordt, 
net als in de wetenschap.87 Het boeiende aan bovenstaande voorbeelden, 
vind ik, is dat je ziet hoe de kunstenaars delen van dit paradigma benut-
ten, maar een kleine mutatie moeten doorvoeren, omdat het opgelegde 
paradigma onleefbaar is. Het moet dit bevrijdende vermogen zijn, dat voor 
andere mensen voelbaar is door de incongruente nieuwheid en simultane 
vertrouwdheid van de kunstwerken.

84 Hans Theys, De ridderlijke schoonmaak. Een 
gesprek met Patrick Van Caeckenbergh. In: Me-
tropolis M, Sichting Metropolis M, Utrecht, 
N°1 – 2012, p. 55.
85 Stefan Hertmans, Hans Theys, Berlinde De 
Bruyckere. Schmerzensmann V, Hogeschool 
Gent / Kask, 2008, p. 39. 
86 Hans Theys, Berlinde De Bruyckere, De Broze, 
Goddelijke jongen zelf. In: Over Vorm, Tweede 
herziene druk, Tornado Editions, 2010, p. 233. 

87 Het allereerste overschakelen op dit nieuwe 
paradigma, aldus Kuhn, gebeurt onbewust of 
zelfs tijdens de slaap. ‘Wat er kwam tussen het 
eerste gevoel dat er iets mis was en de ontdek-
king van een mogelijk alternatief moet zich 
grotendeels op onbewust niveau hebben af-
gespeeld.’ (Kuhn 72:106) en ‘Een crisis levert 
vaak nieuwe ontdekkingen op, doordat de we-
tenschappelijke aandacht op een klein gebied 
vol moeilijkheden wordt geconcentreerd en 

waren er honderden doosjes. Hij bewaarde ook plankjes, die verticaal naast 
elkaar geplaatst werden op schappen. Het vreemde was dat mijn vader 
nooit iets deed met die voorwerpen. Nooit heb ik hem iets zien maken of 
herstellen. Toen ik opnieuw bij mijn ouders introk, gebeurde er echter iets 
uitzonderlijks. Mijn vader was ernstig ziek. Daarom vond mijn moeder dat 
er telefoon moest komen, voor noodgevallen. Het snoer kwam door een 
gaatje in de muur naar binnen en reikte ongeveer een meter ver. ‘Vader,’ 
vroeg ze, ‘we zouden die telefoon ergens moeten kunnen neerzetten’. Ik 
keek naar mijn moeder, met die telefoon in haar handen, en ik keek naar 
mijn vader. Hij ging zitten en keek naar de muur, naar de telefoon en dan 
weer naar de muur. Tien minuten, een kwartier, een half uur. Dan stond 
hij op en ging hij naar zijn schatkamer. Toen hij terugkwam, bracht hij een 
plankje mee dat precies even groot was als de bodem van de telefoon. Het 
paste! Hij plaatste het tegen de muur en zei: ‘Hier moet het komen’. In dat 
ene moment viel alles samen en leek alles zin te krijgen. Mijn vader was 
een ‘bricoleur’ in de betekenis die Claude Lévi-Strauss daaraan hecht! Het 
was een magisch moment! Ineens begreep ik wat ik de wereld moest gaan 
vertellen. Ineens had ik een boodschap die ik wilde uitdragen. Spoedig 
daarna stierf mijn vader. En maakte ik dat tweede huisje, een soort van 
maquette van het citéhuisje van mijn ouders, dat ik op een kar plaatste. 

De ervaring met het plankje toonde je hoe je kon leven als kunstenaar en toch 
trouw blijven aan je vader.

Van Caeckenbergh: Ja.84
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waarvan de glazen panelen hier en daar doorgesneden waren en samen met 
de houten constructie naar voren sprongen. Omdat dit aan beide zijden 
tegelijk gebeurde (wat technisch niet mogelijk is omdat je een kast niet aan 
twee zijden kan verbreden door een stuk ervan naar buiten te schuiven) 
begreep je dat het niet ging om een verzaagde en doorgesneden toonkast, 
maar om een vooraf bedachte en planmatig gebouwde sculptuur. Zodra 
ik deze sculptuur zag, besloot ik haar te gebruiken als spil van de tien 
maanden durende tentoonstelling ‘Tumbleweed’. Daarom had ik ook een 
gesprek met de kunstenaar, waaruit ik hier een stukje citeer:

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

Leon Vranken: Misschien wel. 

Je zou het ook een gecontroleerde mislukking kunnen noemen of een gecontro-
leerd 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 herin-
nering 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 van-
daan?

doordat de vorsersgeest voorbereid wordt op 
het herkennen van de essentie van de weten-
schappelijke anomalieën. (…) Soms is de vorm 
van het nieuwe paradigma reeds zichtbaar in de 
structuur die het buitengewoon onderzoek aan 
anomalieën heeft gegeven. Einstein schreef dat 
hij het verband tussen de bekende anomalieën 
van de straling van een zwart lichaam, het foto-
elektrisch effect en de specifieke warmten kon 
zien voordat hij ook maar enig substituut had 

voor de klassieke mechanica. Meestal is zo’n 
structuur van te voren niet duidelijk zichtbaar. 
In plaats daarvan ontstaat het nieuwe paradig-
ma, of een aanwijzing die later voldoende ver-
der ontwikkeld kan worden, opeens, soms mid-
den in de nacht, in het brein van een persoon 
die diep van de crisis is doordrongen.’ Thomas 
S. Kuhn, De structuur van wetenschappelijke re-
voluties, Boom, Meppel, 1972, pp. 108–109. 
Vertaald door Bastiaan Willink.

e. Het kijkbeeld als hulpmiddel bij het lesgeven (Mijn kennismaking met 
Leon Vranken)

Als lesgever aan twee kunstacademies trof ik tussen de studenten soms 
kunstenaars aan, die ik herkende aan patronen die zich buiten hun weten 
herhaalden in hun werk. ‘Goede studenten’ vervullen opdrachten en den-
ken dat ze een eigen stijl moeten uitvinden. Ze kunnen daar heel goed in 
zijn, zonder ooit een kunstwerk te maken: een voorwerp of handeling dat 
in de beschouwer beelden, verhalen, gevoelens of gedachten oproept en 
dat door een ongrijpbare meervoudigheid belet dat je precies weet wat je 
ziet, alsof het ding een geheim insluit. Kunstenaars kunnen ook opdrach-
ten vervullen, maar ze zullen altijd een kijkbeeld meesmokkelen, dat een 
aandachtige beschouwer kan ontrafelen zonder met de persoon in kwestie 
te spreken. Doorheen de jaren ben ik echter gaan ontdekken dat iedereen, 
onvermijdelijk, een kijkbeeld in zich draagt en dat je dit als pedagoog soms 
kan vrijmaken. Ik zou daar graag meer over melden, maar dit is niet de 
plek daarvoor.

Hier wilde ik iets vertellen over de allereerste keer dat ik een kijkbeeld ont-
dekte bij een student (die eigenlijk kunstenaar was). Dat was in 2002. Het 
ging om Leon Vranken die in ons land vandaag bekend is als kunstenaar. 
Het allereerste werk dat ik van hem zag, was een met fineer afgewerkte 
maquette van een rond bed. Later merkte ik dat hij zijn sculpturen vaak 
van een huid voorzag of dat ze enkel uit een huid bestonden. Ik besloot 
hem bij te staan door erover te schrijven. In 2007 maakte deze kunstenaar 
de sculptuur Oak Rumble. Het ging om een toonkast van massieve eik, 
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drie ogen waren, en ten slotte omdat ze mij deden denken aan beelden die 
ik elders had gezien, die mij aan weggesneden afbeeldingen van ogen en 
vagina’s deden denken. Ik kon mij die beelden echter niet meteen herin-
neren, tot ik terugdacht aan een boek dat Pierre Muylle in 2010 maakte 
over het werk van Alessandra Michelangelo89, waarvoor ik een tekst heb 
geschreven. Toen kwamen mij ook tal van tekeningen van Elly Strik voor 
de geest. En ik herinnerde mij het beroemde schilderij met de ganzen van 
Luc Tuymans (zie hoger), dat hem als kind bang maakte omdat hij dacht 
dat het zwarte oog hem zou kunnen opslokken. Ik schreef hierboven zelfs 
nog dat ik dacht dat dit erop wees dat hij met zijn ouders niet over zijn 
angsten kon spreken. Ik vertelde ook over Oliver Sacks die wel met zijn 
moeder sprak, terwijl zijn broer gek werd en stierf. Toen ik hier deze week 
met een psychiater over sprak, antwoordde die dat het verhaal allicht nog 
griezeliger is. ‘De ogen waar het kind bang voor is,’ vertelde hij, ‘zijn juist 
de ogen van de ouders. Het blijft niet met de angst zitten omdat het er 
niet over kan spreken, maar omdat het niet durft: omdat het bang is voor 
de ouders. En om dit voor zichzelf te verbergen, verschuift het kind de 
ogen van de ouders naar motieven in het behang, in houtstructuren of in 
schaduwen.’ 

Ik betwijfel of deze verklaring rekening houdt met het vermogen van som-
mige mensen méér te zien dan er zogezegd te zien is (bijvoorbeeld in het 
behang), dat je omgekeerd zou kunnen beschouwen als een onvermogen 
visuele impulsen te temmen en te herleiden tot acceptabele vormen. De 
psychologische verklaring lijkt geen rekening te houden met wat de per-
soon werkelijk ziet (bijvoorbeeld de befaamde auteur over godsdiensten, 
Karen Armstrong, die als jonge vrouw vaak een oude man met lege ogen 
achter zich zag, wat haar gestudeerde psychoanalytici nooit in verband wis-
ten te brengen met de mogelijkheid dat ze epileptisch was).90 Anderzijds 
lijkt het vermogen de ogen van de ouders elders te zien, louter visueel ge-
sproken, een vermogen dat ook niet onderschat mag worden.91

Enkele dagen later keek ik met Tamara Van San naar het schilderij Ganzen 
van Tuymans en meteen, in een fractie van een seconde, wees ze naar de 
rechterbovenhoek van het schilderij, waar je meteen de echte, griezelige 
ogen herkent in het behangmotief. Toen ik daarstraks Elly Strik belde om 
toestemming te vragen voor het afdrukken van enkele tekeningen, vertelde 

88  Ernest Claes, Jeugd, Wereldbibliotheek, Am-
sterdam, 1944, pp. 99-102.
89  Pierre Muylle (Ed.), Allesandra Michelangelo, 
Madmusée, Luik, 2010.
90  ‘I was convinced that somebody was standing 
beside me. I could almost glimpse his face out 
of the corner of my eye. An aged senile mask, 
with empty eyes.’ Karen Armstrong, The Spiral 
Staircase. A Memoir, Harper Collons Publis-
hers, Verenigd Koninkrijk, 2004. p. 74. ‘I now 
knew that at any second, the pleasant, inno-
cent-seeming surface of normality could split 
apart. (…) As time went on, solid physical ob-
jects appeared ephemeral, and people seemed 
like ghosts, with no clearly defined identity. 
When your surroundings can so suddenly take 
on a frightening aspect, you start to experience 

them as fluid, unreliable and without inherent 
integrity.’ Ibid: 78-79.
91  De kunstenaar Rein Dufait, die ik met mijn 
fantasieën over uitgesneden ogen had lastig-
gevallen, wees mij op het verhaal The Tell Tale 
Heart (Het verraderlijke hart) van Edgar Allan 
Poe, waarin de held een oudere man vermoordt, 
omdat hij diens oog niet kan verdragen: ‘Ik ge-
loof dat het door zijn oog kwam! Ja, dat was 
het! Hij had het oog van een gier – een bleek 
blauw oog met een vlies erover. Telkens als hij 
me aankeek, stolde mijn bloed; en zo kwam ik 
beetje bij beetje – heel geleidelijk – op het idee 
de oude man van het leven te beroven en mij zo 
voorgoed van het oog te bevrijden.’ Edgar Allan 
Poe, 30 beroemde verhalen, L. J. Veen, Amster-
dam, 1978, pp. 189–193.

Vranken: Dat denk ik wel. Als ik mijn vader niet zo vroeg verloren had, 
deed ik nu waarschijnlijk andere dingen…

Hoe mooi, als we bij Ernest Claes lezen dat zijn vader, die is overleden 
toen hij negen was, hem verhalen vertelde; en dat hij als kind, tijdens een 
periode van blindheid, zelf is begonnen met het vertellen van verhalen om 
spoken waar hij bang voor was tevreden te stemmen (en ook om een klein 
spookje dat aan zijn voeten zat te troosten).88

10. Het kijkbeeld als hulp bij het kijken naar het werk van 
andere kunstenaars (Het weggesneden oog en de amandel)

In deze paragraaf zou ik bij wijze van oefening willen wijzen op de manier 
waarop de vertrouwdheid met de kijkbeelden van bepaalde kunstenaars 
ons kan helpen bij het kijken naar het werk van andere kunstenaars. Ons 
uitgangspunt is een sculptuur van Tamara Van San, die tot stand kwam 
in januari 2012. Toen ze mij vroeg een titel te bedenken, stelde ik meteen 
de titel Green Eyes voor. Ten eerste omdat het woord groen in het Engels 
een beeld oproept van jaloezie, vervolgens omdat ik het sterk vond dat er 
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11. Besluit: mijn eigen kijkbeeld

a. De brokstukjes van een kijkbeeld

Het is minder makkelijk een zinnig kijkbeeld te formuleren dan achter-
af lijkt. De beschrijving van Swennens kijkbeeld die u hierboven aantrof 
werd door hemzelf nagelezen en ontroerend en juist genoemd. Tijdens 
datzelfde gesprek, in maart 2012, vertelde hij mij dat zijn oude leermeester 
Jacques Schotte veel belang hechtte aan het feit dat waarneming en bewe-
ging elkaar uitsloten en dat hij dat ‘het principe van de draaideur’ (la porte 
tournante) noemde. ‘Dat heb je mij al vaak verteld,’ antwoordde ik, ‘maar 
waarom vond hij dat zo belangrijk? In welke context kwam dit ter sprake?’ 
Swennen begon te lachen, want dat herinnerde hij zich niet meer. Even 
later keken we naar een nieuw schilderij waarin hij, nogal ongebruikelijk 
in zijn werk, op een virtuoze manier het beeld van een zwemmende vis 
opriep. ‘Ziehier het omgekeerde principe van de draaideur,’ zei ik: ‘een 
stilstand beeld van een vis die we zien zwemmen!’ Door een opmerking te 
koppelen aan een nieuw schilderij, lijkt het alsof we twee stukjes van een 
puzzel naast elkaar leggen en er een nieuw inzicht ontstaat, hoe partieel dit 
ook moge zijn.

Nog moeilijker is het natuurlijk je eigen kijkbeeld te omschrijven. Je kent 
natuurlijk wel alle brokstukjes, maar je ontbeert de afstand om ze elkaar te 
laten ontmoeten. Je kan alleen maar rondtasten, eerlijk berichten en hopen 
dat de lezer de vis wel zal zien zwemmen.

b. Chaos en controle, structuur en vrijheid

Wat doe ik eigenlijk? En wat zou dit kunnen vertellen over mijn kijkbeeld? 
Wat is er particulier of specifiek aan wat ik doe? Waarom hou ik van een 
pessoaans-ironische verwarring tusen fictie en realiteit? In de eerste plaats 
denk ik dat ik dingen opzoek die ik niet begrijp, omdat ik hou van een 
schijnbaar legitieme staat van verwarring. Opgegroeid in een gezin zonder 
heldere structuur, voelde ik mij als jongeman pas ergens thuis als er chaos 
heerste en voelde ik mij bedreigd in een streng gecontroleerde omgeving. 

91 Hans Theys, Kasper Bosmans, in: 
Muhkazine #9, 2011, p. 23.

ze dat ze zopas een reeks tekeningen beëindigde waarin het behang een 
hoofdrol speelt. ‘Maar het is niet beangstigend,’ vertelde ze, ‘je wordt er 
juist rustig van!’ Tamara Van San, die op mijn verzoek naar Striks tekenin-
gen keek, bevestigde dit.

De voorbije week heb ik verschillende tekeningen, schilderijen en sculp-
turen ontdekt waarin dezelfde vorm lijkt terug te komen, maar op een 
manier die de oorspronkelijke angst bezweerd lijkt te hebben. Soms blijft 
de vorm beangstigend, soms lijkt ze getemd, en lijkt de ontwikkeling van 
het oeuvre gediend te hebben om de oog-spoken te temmen.

Zo heeft het weggesneden oog in het oeuvre van Kasper Bosmans de vorm 
van de amandel aangenomen, die hij op een dag gelijktijdig herkende in 
een kaarsvlam, de kroonbladeren van tulpen en de afgeschuinde, rood ge-
schilderde boorden van paaltjes in een kerk: ‘Op een dag, kijkend naar de 
vlammetjes van de gotische kaarsen en de kroonbladeren van de tulpen en 
de krokussen, zag ik een gelijkenis met de bruine opstaande balkjes van 
de balustrade, waarvan de hoeken met een frees afgeschuind zijn en rood 
geschilderd. Ineens leek het alsof die roodgekleurde vormen in het half-
duister zweefden en beleefde ik een soort van religieuze revelatie, alsof ik 
een amandelvormige oervorm ontdekte die terugkeerde in de vlammetjes, 
de tulpen en de afgeschuinde randen: een vorm die tegelijkertijd groeit 
en gloeit. En toen ik na deze revelatie naar buiten wandelde en een drup-
peltje wijwater op mijn voorhoofd aanbracht, veranderde dit druppeltje 
ogenblikkelijk in een lieveheersbeestje, zwart met rode stippen, dat naar 
beneden viel en op mijn borst landde.’91

Kunnen we de lancetvormige bladeren in de rechterbovenhoek van Luc  
Tuymans’ schilderij Ganzen ooit nog los zien van deze revelatie van Kasper 
Bosmans, de sculptuur Green Eyes van Tamara Van San, de getemde spo-
ken van Elly Strik en het blijkbaar noodzakelijk lege Aquarium-oog van 
Ann Veronica Janssens?
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betekenis hebben.92 Wat mij hierin raakt is de openheid. Kunstwerken met 
eeuwigheidswaarde laten hun betekenis niet raden. Een kunstwerk is als 
een open structuur: een gevolg van een beslissing en een uitnodiging tot 
het nemen van nieuwe, aanvechtbare standpunten.

Toen ik Panamarenko pas leerde kennen, begreep ik haast niets van heden-
daagse kunstwerken. Intussen besef ik dat dit ‘begrip’ niet altijd gewenst 
is. Zodra iemand meent iets te begrijpen, stopt de nieuwsgierigheid en in 
zekere zin ook de openheid of de onbevangenheid. Daarom benader ik een 
nieuw oeuvre met een attitude die ik omschrijf als het ‘uitgestelde begrip’: 
ik probeer er zo lang mogelijk niets van te ‘begrijpen’, zodat ik het op een 
meer fysieke, gevoelsmatige of intellectueel verwarde manier kan ervaren. 
Achter dit uitgestelde begrip gaat echter meer schuil.

In het derde hoofdstuk van dit boek schreef ik: ‘Ik denk dat ik mij altijd 
tot kunst aangetrokken heb gevoeld, omdat een ding (een object, een idee, 
een verhaal enzovoort) in de kunst tegelijk zichzelf en iets anders kan zijn. 
Kunstwerken roepen vrijheid op. Door anders te zijn, dwingen ze ook het 
recht af anders te mogen zijn. Kunstenaars maken plaats voor zichzelf in de 
wereld door respect af te dwingen voor een vorm van “anders zijn”. Er zijn 
veel verschillende soorten tentoonstellingen denkbaar, die veel verschil-
lende doelen kunnen dienen. Maar de tentoonstellingen die ik probeer 
te maken, zijn geslaagd als ze een bevrijdend gevoel oproepen bij de toe-
schouwer en de kunstenaar: het gevoel te mogen zijn wie je bent… Het 
“sprookjesachtige”, of “poëtische” van een tentoonstelling heeft te maken 
met een recht op dubbelzinnigheid, op niet-letterlijkheid, op ongedwon-
genheid en onbevangenheid. Voor mij zijn deze zaken van levensbelang.’

d. Asymmetrische ruimte

Als je dit alles toepast op mijn werk, dan wordt het duidelijk waarom 
ik hou van theaterdecors, kunstwerken, muziekstukken, schilderijen, boe-
ken, films en tentoonstellingen die zowel asymmetrisch als harmonisch93 
en zowel poëtisch als didactisch trachten te zijn. Visueel gesproken is mijn 
kijkbeeld bepaald door een zoeken naar een asymmetrie die evenwichtig 
aanvoelt, zoals in de beschrijving van de tuin door Gogol.94 Toen ik on-

Chaos en controle zijn uitdrukkingen van dezelfde angsten. Wie in een 
chaotische omgeving opgroeit, wordt een afhankelijk persoon. En als af-
hankelijk persoon tracht je je omgeving te controleren om je eigen angsten 
te bedwingen. In mijn huidige leven tracht ik beide euvelen, chaos en con-
trole, te vervangen door structuren: heldere beslissingen die tot een vorm 
van regelmaat leiden. Deze beslissingen maken mij kwetsbaar en ze kun-
nen kwetsend zijn, maar ze creëren helderheid voor mezelf en mijn mijn 
omgeving. Het verschil tussen structuur en controle berust in de openheid 
van de beslissing die aan de basis ligt van de structuur. Heb je een verkeer-
de beslissing genomen, dan neem je een nieuwe. Structuren zijn flexibel. 
Controle is star. Structuren maken je vrij, door de grenzen die ze creëren, 
controle maakt je onvrij, door de grenzeloosheid ervan.

c. Natuurlijk gezag en openheid

Een groot deel van mijn leven heb ik onbewust gezocht naar mensen met 
een gezag dat berust op ervaring en naar legitieme structuren die zich op 
een organisch warrige, maar slechts schijnbaar chaotische manier gedra-
gen. Ik lees bijvoorbeeld graag boeken die ik niet begrijp, als ik het gevoel 
heb dat de auteur werkelijk iets te melden heeft. Ik hou niet van boeken 
die pretenderen iets diepzinnigs te melden door zich te beroepen op auto-
riteiten. Vaak zijn deze boeken niet moeilijk te berijpen, maar gewoon on-
leesbaar, omdat ze zowel leegte als angstige onmacht trachten te verhullen. 
Wie zelf inzichten heeft verworven, tracht die zo open en helder mogelijk 
voor te stellen. 

Tarkovski houdt van de schilderijen van Da Vinci, omdat ze hun beteke-
nis niet laten raden, of, met andere woorden, omdat ze geen vaststaande 

92 ‘De emotionele uitwerking die de 
afbeelding van deze vrouw op ons heeft, 
berust juist op de onmogelijkheid iets in 
haar te vinden dat absoluut overheersend 
is.’ Andrei Tarkovski, De verzegelde tijd, Histo-
rische uitgeverij, Groningen, 2007, p. 103. 
93 Drie weken geleden verzorgde ik, in samen-

werking met Reniere & Depla en Tamara Van 
San, de ophanging van een tentoonstelling die 
door Marc Ruyters werd beschreven in een 
recensie met als titel ‘Harmonische botsingen’. 
Cf. Marc Ruyters, Harmonische botsingen. In: 
Hart #94, 22 maart 2012.
94 Cf. p. 346 en p. 178.
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95 Koen Theys, Nicc Bruxel. De avonden / Les 
soirées. In: Nicc Newsletter, juli 1999, p. 41.
96 Mijn betovergrootvader aan vaderszijde (de 
vader van mijn grootvaders moeder), was een 
vondeling, Judé geheten, die trouwde met een 
vondeling. Mijn betovergrootvader aan moe-
derszijde (de grootvader van mijn grootmoe-
ders moeder) was een vondeling, J’espère gehe-

ten, die zelf in het huwelijk trad met de dochter 
van twee vondelingen (‘enfants de la patrie’) die 
met elkaar getrouwd waren. Dat zijn veel moe-
ders en vaders die zelf moeten uitvinden hoe ze 
hun kinderen zelfvertrouwen moeten schenken 
of het geloof dat er een wereld bestaat die vrij is 
van ongegronde angsten.

f. Taal als overlevingsmiddel

De kunstenaar Koen Theys schreef in 1999 in een nieuwsbrief van het 
NICC het volgende over mij: ‘Hier is geen gewoon criticus aan het werk, 
maar een literator die langs de kunstkritiek op een ietwat romantische 
manier op zoek is naar waarheid.’95 Ik vond dat toen al een boeiende ob-
servatie, maar vandaag nog meer, nu ik begrijp dat alle, zoniet veel mensen 
zo handelen: zich inbeeldend dat ze op zoek zijn naar het nieuwe, gaan 
ze op zoek naar het oude, dat in dit nieuwe op een onvermoede manier 
verschijnt. Ze onderzoeken een materie of verrichten bepaalde handelin-
gen met bepaalde doelstellingen, en blijken uiteindelijk onbewust andere 
doelstellingen te hebben nagestreefd. Zo heb ik tot voor kort gedacht dat 
ik me aangetrokken voelde tot kunstwerken, omdat ik hou van de dub-
belzinnige wereld die ze oproepen, die niet of moeilijk gereduceerd kan 
worden tot taal. 

Deze overtuiging vloeit voort uit een jeugd waarin ik door mijn vader werd 
opgeleid tot iemand die zijn taal volmaakt moest beheersen, omdat zijn 
eigen vader twee grote gezinnen had onderhouden als tweetalig bediende 
en later als vertaler en zijn zoons had gewezen op de taalbeheersing als een 
mogelijke bron van inkomsten. De vader van mijn grootvader was vroeg 
gestorven, zodat mijn grootvader, als oudste zoon, kostwinner was gewor-
den voor zijn moeder en haar twaalf kinderen. Een bron van inkomsten, in 
zulke omstandigheden, wordt niet beschouwd als speelgoed of als voertuig 
voor emotionele nuances. Aan deze zijde van mijn famile was het stre-
ven naar een goede taalbeheersing rechtstreeks verbonden met de oeroude 
angst niet genoeg voedsel en geen onderdak te vinden.

Zowel aan vaders- als aan moederskant stam ik af van arme, ongelet-
terde voorouders waaronder minstens vijf vondelingen96: families waarin 
de angst voor de onwetendheid, de eenzaamheid en het materiële tekort 
voortgesmokkeld werd in onbewuste overtuigingen en waarden. Tot deze 
waarden behoorden in beide families een grote eerbied voor de taal, niet 
voor haar poëtische of affectieve mogelijkheden, maar voor haar kracht 
als economisch redmiddel. Als je een kind vanaf heel vroege leeftijd (vol-
strekt onnodig, weet de wetenschap nu) op taalfouten wijst, dan kan het 

langs voor het eerst mijn kindertekeningen bekeek, was ik ontroerd door 
een tekening van mijn vader aan zijn bureau. Eerst vooral door de onver-
wachte schoonheid van de tekening. Daarna door de herkenning van de 
meubelen: de fauteuil, het bureau, de radio en vooral de zwartmetalen 
bureaulamp, die ophing aan een houten lat, die op een verstelbare ma-
nier omhooggehouden werd door een rond elektriciteitssnoer. Wat mij 
het meest trof, echter, is dat de boekenkast die zich in de tekening boven 
het bureau bevindt, zich eigenlijk op de linkermuur bevond, links van 
de fauteuil. (Achter het bureau waren twee ramen.) In een naieve poging 
twee muren tegelijk weer te geven, heb ik ze over elkaar geprojecteerd. Een 
waarheidsgetrouwe tekening zou symmetrisch zijn geweest. De twee thea-
terdecors die ik in de jaren negentig zelf heb ontworpen, hadden dezelfde, 
asymmetrische vorm. De opstelling van de tentoonstelling ‘A Whitsun 
Wedding’, die ik in januari van dit jaar creëerde, eveneens.

e. Ouders en bemiddelaars

Tot slot zou je kunnen zeggen dat ik vermoedelijk kunstcriticus ben ge-
worden, omdat ik ervan hou te bemiddelen. Binnen het bovennoemde 
chaotische gezin heb ik mezelf als kind de rol van bemiddelaar toegeme-
ten. Luisterend naar hun eeuwige misverstanden, trachtte ik het standpunt 
van elke ouder te begrijpen in de hoop dit voor de andere ouder voldoende 
te kunnen toelichten of verhelderen opdat de ruzies voor altijd zouden 
kunnen stoppen. Ik besefte niet dat mijn ouders elkaar niet hoefden te 
begrijpen, maar te dulden. En ik besefte ook niet dat wat ze het meest 
ontbeerden, inzicht was in hun eigen standpunt of aanvaarding van hun 
eigen verlangens en beperkingen, en dat dit de reden was waarom ook hun 
partner die moeilijk kon accepteren.
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97 Als resultaat werd mijn grootvaders gezin 
buiten de gemeenschap gesloten of ging het 
zichzelf nog meer afsluiten. Ik publiceerde hier-
over het artikel Mijn grootvader de oorlogsburge-
meester in De Standaard van 28 augustus 2004, 
waarin ik besluit: ‘Wel begrijpt mijn moeder 
nu beter waarom zij en haar zussen werden af-
geraden zich aan te sluiten bij culturele vereni-
gingen: “omdat zoiets zich altijd tegen je kon 
keren”. Voor mij wordt het duidelijk waarom 
ik zelf nog steeds geen deel uitmaak van welke 
vereniging dan ook.’ Ayaan Hirsi Ali wordt 
verweten dat ze de disfunctionaliteit van haar 
familieleden verwart met vermeende tekortko-
mingen van de Islamitische ethiek, die volgens 
haar het noodzakelijke pluralisme van de Euro-
pese cultuur mist. Volgens mij zijn beide altijd 
verweven. Disfunctionele individuen brengen 

disfunctionele culturen voort (of passen ze op 
een disfunctionele manier toe) en omgekeerd.
98 I felt it was all right to sacrifice oneself, to 
place oneself in danger; but we were encour-
aging others to place themselves in danger and 
to be shot at, and we had no right to do that. 
(…) Did I really know that the Marxist proofs 
that Communisme must come were valid? Was 
I able to guarantee that?’ Karl Popper, The Les-
son of this Century, Routledge, Londen en New 
York, 2003, p. 17. En: ‘This means that we 
have a great responsibility, which becomes even 
greater when we realize the following truth: we 
know nothing, or rather, we know so little that 
we can safely define that little as ‘nothing’, be-
cause it is nothing in comparison whith what 
we would need to know to make the right deci-
sions.’ Ibid: 81.

Aan moederszijde leidde deze trage intellectuele voortgang tot een aanstel-
ling als oorlogsburgemeester van mijn grootvader97 die als medewerker van 
het ziekenfonds wel genoeg kon lezen en schrijven om een veldwachter op 
pad te sturen en rantsoenbonnen op een rechtvaardige manier te verdelen, 
maar niet om Das Kapital te bestuderen zoals Karl Popper, die op zijn 
negentiende zes arbeiders mee de dood heeft ingedreven door commu-
nistische propaganda te verspreiden en de rest van zijn lange leven heeft 
gepoogd te begrijpen hoe hij zo dom had kunnen zijn.98

g. Disfunctie en creativiteit

Het probleem met emotioneel verminkte mensen is dat al hun kennis on-
waarachtig lijkt. Vaak ís hun kennis ook onaangepast aan de werkelijkheid, 
omdat ze die hun hele leven lang op een eenzijdige manier beschouwen. De 
kennis die ze zo opbouwen kan indrukwekkende vormen aannemen, maar 
gespeend zijn van menselijkheid of spiritueel inzicht. Op grond van hun 
kennis treden zulke mensen naar voren als gezaghebbende figuren, maar 
hun gezag is eenzijdig en ontmenselijkt. Hierdoor ontwikkelde ik als kind 
een aversie jegens ‘valse autoriteiten’, zoals ik ze ben gaan noemen: mensen 
die door het etaleren van hun status of kennis wantrouwen wekken, omdat 
je voelt dat ze hun status gebruiken om een gebrek aan zelfvertrouwen te 
maskeren. Mensen met een gebrek aan zelfvertrouwen zijn bang van open 
structuren en zijn geneigd tot manipulerend en controlerend gedrag. Ze 
zijn bang van mensen die van hen verschillen. Ze kunnen moeilijk begrij-
pen dat verschillende meningen en levenshoudingen naast elkaar kunnen 
en moeten bestaan.

Misschien kunnen sommige vondelingen vrijer denken dan andere men-
sen, omdat de hun omringende cultuur minder noodzakelijk lijkt. Allicht 
is het geen toeval dat een van de grootste vernieuwers van de twintigste en 
het begin van de eenentwintigste eeuw, Steve Jobs, een pleegkind was. Er is 
iets anarchistisch in mij, dat moeite heeft met de absolute manier waarop 
de meeste dingen worden voorgesteld, alsof alle andere mogelijkheden bij 
voorbaat uitgesloten kunnen worden. Allicht voel ik mij ook daarom aan-
getrokken tot kunst en kunstenaars.

de indruk krijgen dat de anekdotes of de gevoelens waarover het vertelt 
of wil vertellen niet naar waarde worden geschat door de ouder. Ik denk 
dat zoiets is gebeurd met Luc Tuymans, Gerard Reve, Walter Swennen en 
mezelf. Sommige kinderen gaan dan hunkeren naar andere uitingsvormen. 
Sommigen worden taalvirtuozen, maar altijd blijven ze zich onhandig voe-
len (Gerard Reve, die zichzelf altijd als een hol mens hoorde praten. Walter 
Swennen, die elke dag woordenboeken leest. Enzovoort.) en nooit raken 
ze echt verlost van de angst die hen werd ingeblazen door ouders die zich 
teveel om hen bekommerden.

Aan vaderszijde werd mijn grootvader ambtenaar en heemkundige; mijn 
vader en diens broers en zussen werden voor hun beroep vertalers, radio-
verslaggevers, bedienden, verpleegsters met leidinggevende functies; ter 
ontspanning ontwikkelden ze zich tot teruggetrokken lezers, acteurs, caba-
retiers en cryptogram- of quiz-fanaten. Als de taal niet werd ingezet voor 
het gewin, dan wel voor de lol of om mensen aan het lachen te maken. 
Gevoelens kwamen zelden aan bod, tenzij in de vorm van een minder ver-
makelijk theater. Emotioneel leken deze mensen verminkt.
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99 Lévi-Strauss wijst op dezelfde paradox:  
De antropoloog gaat op onderzoek uit omdat 
hij of zij de eigen cultuur ontoereikend vindt. 
Maar het relativisme dat van hem of haar wordt 

verwacht, is alleen mogelijk binnen de eigen 
cultuur, die daardoor ongewild tot superieur 
verklaard wordt.

Hoofdstuk 6

Besluit

a. Mogelijke nadelen van participerende observatie 

Na lezing van dit proefschrift, vroeg Johan Pas of ik nog enige aandacht 
wilde besteden aan de mogelijke nadelen van de participerende observatie 
en of mijn manier van werken soms niet tot mislukkingen had geleid. In 
werkelijkheid gaat het om één lange reeks van mislukkingen, die slechts 
af en toe tot een inzicht hebben geleid. Ook al kan ik vandaag met grote 
snelheid en zekerheid zien waar een kunstenaar, jong of oud, mee bezig is, 
wat hem of haar boeit, met welke technische of inhoudelijke problemen 
ze worstelen, toch kan ik zelden achterhalen hoe hun ‘kijkbeeld’ eruitziet. 
Ik weet bijvoorbeeld dat Luc Deleu volumes door elkaar duwt, maar ik 
weet niet waarom hij dit doet. Ik ken het beroep van zijn ouders niet, ik 
weet niet welke dingen hem fascineerden als kind enzovoort. Zoals gezegd 
probeer ik die dingen vaak zo lang mogelijk niet te weten, omdat ik dan 
op een meer onbevangen manier blijf kijken.

Een eerste nadeel van de participerende observatie is misschien dat iemand 
die participerend observeert geen buitenstaander en ook geen pure weten-
schapper kan blijven. Niet omdat de zogenaamde objectiviteit verloren 
gaat, maar omdat je als persoon verandert. Ik ben nog steeds een afgestu-
deerd filosofiestudent, bij wijze van spreken, maar ik kan vandaag wel las-
sen en naar schilderijen kijken. De voorbije jaren heb ik getracht boeken, 
teksten, films en tentoonstellingen te maken die de werken van heden-
daagse kunstenaars toegankelijker maken voor mezelf, henzelf en de toe-
schouwers, liefst in omgevingen die ik als poëtisch ervaar: asymmetrisch en 
toch harmonisch, met een grote hang naar helderheid. Omdat ik altijd op 
een beeldende manier heb willen berichten over mijn bevindingen, ben ik 
misschien langzaam veranderd in een beeldenmaker of kunstenaar zonder 
traditioneel afgebakend vakgebied, maar met een vaak herkenbare aanpak. 
Kijkend naar mijn kindertekeningen, mijn eerste foto’s en de film die ik 
heb gemaakt op mijn veertiende, denk ik dat ik misschien altijd die beel-

h. Meervoudigheid

De mogelijkheid ruimtes te creëren waarbinnen verschillende benaderin-
gen van de werkelijkheid een plaats krijgen, schuilt in het kunstwerk zelf. 
Kunstwerken zijn nooit eenduidig, ze zijn dubbel of meervoudig. De de-
kens van Berlinde De Bruyckere bieden troost, maar ze zijn ook verstik-
kend. De werken van Broodthaers zijn grappig, maar tegelijk ook bedoeld 
als ernstige reflecties (de humor sluit de ernst niet uit, maar loopt erin 
over zoals de beide zijden van een ring van Möbius). De tuigen van Pana-
marenko zijn technische hoogstandjes, maar het zijn ook sculpturen. De 
werken van Ann Veronica Janssens zijn sculpturale voorstellen, maar het 
zijn meestal ook objecten.

Jarenlang heb ik gedacht dat ik hield van deze dubbelzinnigheid of meer-
voudigheid, omdat ze het leven rijker maakt, omdat ze de werkelijkheid 
niet reduceert tot enkele povere, pseudorationele verklaringen. Door het 
schrijven van dit boek ben ik echter tot het besef gekomen dat wat mij 
werkelijk schijnt te drijven, de geheime hoop is dat ik het sprookjesach-
tige van de kunstwereld zal doorgronden. Door het maken van boeken, 
tentoonstellingen en films probeer ik inderdaad pessoaans-ironische, dub-
belzinnige ruimtes te creëren, waarin door het naast elkaar plaatsen van 
kunstwerken, beelden en teksten een genereuze, open sfeer wordt opge-
roepen, maar tegelijk koester ik misschien de infantiele droom dit proces 
volledig te kunnen doorgronden en allicht, zo zou het oordeel van een 
analyticus kunnen luiden, te ontmaskeren als een vorm van bedrog, zodat 
de materialistische ingesteldheid en spirituele armoede van mijn familie en 
onze cultuur in het algemeen alsnog gelegitimeerd zouden worden.99
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1 Na een sublieme en ontroerende analyse van 
mogelijke demografische, sociaal-politieke ach-
tergronden voor de asymmetrische gelaatsteke-
ningen bij de vrouwen van de Caduvea, schrijft 
hij: ‘Want als deze analyse juist is, dan…’ 
Claude Lévi-Strauss, Het trieste der tropen, Sun, 
Amsterdam, 1985, p. 186. In het Engels luidt 
het: ‘If my analysis is correct…’, Claude Lévi-

Strauss, Tristes Tropiques, Atheneum, New York, 
1973, p. 197. Mijn Franse versie kan ik niet 
vinden. Maar het hele idee van de ‘logica van 
het concrete’ van La pensée sauvage beschrijft 
onze kennis als de toevallige vrucht van een ein-
deloos experimenteren met beweeglijke, holle 
vormen (woorden, toegeschreven eigenschap-
pen, verzonnen wetmatigheden enzovoort).

soumarin, gepubliceerd door Fondation Cartier in 1998). Ik heb een aantal 
heel compacte boeken gemaakt, vooraleer ik heb begrepen dat het soms 
beter is minder zaken te tonen dan volledigheid na te streven. Te vaak im-
mers, heb ik het beschikbare budget (dat ik nooit heb overschreden) maxi-
maal gebruikt, waardoor het tot 2003 heeft geduurd vooraleer ik een echt 
luchtig boek heb kunnen maken. Hetzelfde geldt voor mijn teksten, die 
aanvankelijk te compact waren en vandaag, althans volgens mijn kinderen, 
nog steeds veel te lange zinnen bevatten. Ik heb ook honderden avonturen 
ondernomen waaruit ik vrijwel niets of helemaal niets heb geleerd. En ik 
heb veel samenwerkingen opgestart die tot niets hebben geleid, om tal van 
redenen (bijvoorbeeld met Gerard Reve, Georg Herold of Michiel Ceu-
lers). Soms weet je waarom ze niet gerealiseerd werden, soms niet.

Een vierde nadeel van participerende observatie is dat je soms vergeet dat 
kunstenaars vaak liever zo weinig mogelijk over zichzelf en hun werk be-
grijpen en/of vertellen. Het zijn makers en toners. Veel gepraat over hun 
werk, vooral wanneer het vervormd wordt weergegeven, gaat een obstakel 
vormen voor een onbevangen aanvoelen van hun werk. Uiteindelijk, denk 
ik, worden er zoveel onleesbare teksten over kunst geschreven, omdat kun-
stenaars daar soms de voorkeur aan geven boven teksten die pretenderen 
alles precies uit te leggen. Hoe meer mist, hoe beter, in sommige gevallen. 

Een vijfde nadeel is volgens mij niet dat je te nauw betrokken raakt bij een 
persoon of onderwerp, maar wel dat je nadien niet vrij bent te vertellen of 
te publiceren wat je weet. Ik denk dat je inderdaad veel meer te weten kan 
komen dan je in boeken kan vinden, maar een van de redenen hiervoor is 
dat veel dingen gewoon niet gepubliceerd kunnen worden, voornamelijk 
omdat je het risico loopt dat het onderwerp volledig gereduceerd wordt tot 
wat je hebt geschreven. Zodra iets opgeschreven en gepubliceerd wordt, 
verliest het een deel van zijn vlottend, hypothetisch karakter, zelfs al stel 
je iets voor als een hypothese. Je ziet dit bijvoorbeeld heel goed bij auteurs 
als Lévi-Strauss, die onder veel voorbehoud schrijft, maar toch wordt aan-
gevallen om dingen die hij niet heeft gezegd. Het structuralisme zoals het 
wordt voorgesteld door Lévi-Strauss is een beschrijving van de cultuur als 
een open, beweeglijke, holle schelp, die soms nut heeft afgeworpen. Zijn 
epigonen en critici zien die beweeglijkheid niet meer.1

denmaker ben geweest, maar via mijn filosofiestudies een nieuwe, eigen 
vorm heb gecreëerd om mezelf te kunnen zijn zonder mijn ouders teleur te 
stellen, die allebei graag aan de universiteit hadden gestudeerd. Misschien 
is de onderzoeker veranderd in een beeldenmaker om te worden wie hij 
was.

Dat Panamarenko’s moeder lappendekens maakte met uit de fabriek mee-
genomen lapjes stof en dat zijn vader in de kelder jarenlang tevergeefs een 
motorfiets trachtte aan de praat te krijgen, weet ik alleen maar omdat Pa-
namarenko’s moeder mij dat terloops heeft verteld. Ik heb haar daar geen 
vragen over gesteld. Hoe vraag je een negentigjarige moeder welke gebeur-
tenissen in de jeugd van haar zoon van beslissende invloed zijn geweest op 
de aard en de vorm van zijn oeuvre?

Het tweede nadeel van mijn methode is dus, eigenlijk, dat ze niet me-
thodisch toepasbaar is. Elke bepaalde vraag, zou een te bepaald antwoord 
genereren. Daarom bestaat een groot deel van de participerende observatie 
louter in dààr zijn en handelen, en niet uit praten. Niet iedereen kan of wil 
daar de tijd voor vrijmaken en heeft zin om zoiets te doen. Ook voor mij 
was dit vaak heel moeilijk. Per slot van rekening was ik zelf op zoek naar 
een vorm van inzicht of verlichting, niet naar een opgeslorpt worden in de 
aangenaam warrige of juist op controle gerichte, egocentrische werelden 
en levens van anderen.

Een derde nadeel van mijn werkwijze heeft te maken met de ontelbare fou-
ten en gissingen die je moet maken om iets te weten te komen. Ik heb ook 
teksten geschreven die Panamarenko onleesbaar vond (bijvoorbeeld Ping le 
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op pp. 
364-
365

2 Bart Verschaffel, Mon lieu commun. Over de 
betekenis van het ‘werk’ in het moderne. In: Van 
Hermes en Hestia, Teksten over architectuur, 

A&S/books, Gent, 2006: pp. 65–82.
3 Ernest Claes, Jeugd, Wereldbibliotheek,  
Amsterdam, 1944, p. 299. (Mijn cursivering.)

b. De droom van de vrije enkeling

Als besluit van mijn initiatiereis zou ik graag terugkeren naar de aanvang 
ervan: mijn samenwerking met Panamarenko. Ongeveer een jaar geleden 
zat hij samen met mij te suffen in een grote tent, toen een van de oude 
vragen voor de duizendste keer te berde kwam: waarom ik ook teksten 
schreef over het werk van andere kunstenaars en niet alleen over zijn werk? 
Waarom beperkte ik mij niet tot één kunstenaar? Ik verzonk in gepeins 
en trachtte door de mist de echte reden te zien. Plotseling, na al die jaren, 
begreep ik waarom. ‘Ik moet over honderd kunstenaars schrijven,’ ant-
woordde ik, ‘omdat de kunst niet gaat over kunstenaars en zelfs niet over 
hun werk, maar over de droom van het anders-zijn, de dromen van de 
vrijheid, die kunstenaars door hun bezigheid levend houden. Als onder-
grondse, dwarse spelers, gokkers, oplichters, bricoleurs, charmezangers en 
tovenaars blijven ze broddelend gestalte geven aan manieren van handelen 
en zijn, die afwijken van de doodse, pseudorationele, door talloze verlam-
mende regels gedomineerde levenswijze van de mensen die doorgaans de 
normen dicteren en door hun bekrompen betweterigheid de wereld naar 
de verdommenis helpen.’

Kunst blijft bestaan en boeien omdat de droom van de vrije enkeling niet 
alleen belangrijk is voor de kunstenaar, maar ook voor de toeschouwer. 
Graag verwijs ik hier naar enkele gezaghebbende lieden om mijn intuïtie 
te ondersteunen. Aan het eind van zijn ontroerende boek Jeugd, dat ik heb 
gelezen dankzij een prachtig essay van Bart Verschaffel2, beschrijft Ernest 
Claes zijn beslissing om het boerenleven te verlaten en naar de stad te trek-
ken (en daar, aldus Verschaffel, het noodzakelijke ‘werk’ van de gewone 
mensen te vervangen door het scheppen van een nutteloos, maar zingevend 
‘oeuvre’): ‘Het was niet meer de droom om te zijn als een bewonderde held 
uit de boeken. Het was de zucht naar iets dichterbij, mogelijker, ruimer en 
zonniger, en dat boven den harden slavenden arbeid stond dien ik om mij 
zag, en waarvan de poëzie elken dag verminderde, boven het ruwe van het 
leven waarin, ik voelde dat toen reeds, de droom werd doodgedrukt.’3

‘In een wereld waarin het individu verpletterd wordt,’ schrijft criticus en 
schilder Roger Fry, ‘in een vorm geperst en gepolijst door de druk van de 
medemens, blijft de kunstenaar onherroepelijk individueel – in een wereld 

Een zesde nadeel is methodologisch van aard. Hoe kan ik iets bestuderen 
dat ik zelf beïnvloedt? In de vorige hoofdstukken heb ik gepoogd aan te 
tonen hoe ik door beeldend op te treden in dialoog ga met het werk van 
kunstenaars en dat ik dat zo soms heb verrijkt met een nieuwe invalshoek 
of zelfs met bijkomend, nieuw werk, dat op mijn uitnodiging (en soms na 
enig aandringen) is ontstaan. In het geval van ‘Xanadu’ gebeurde dit door 
het verwijderen van twee muren, het vernieuwen van de verlichting, het 
laten inmetselen van De Laatste Steen van Luc Deleu, het ophangen van 
Bernouilli, het publiceren van een wandeltekst in een gratis krant, de cre-
atie van een nieuwe installatie door Claerbout, het tonen van een nieuw 
soort foto (qua druktechniek en qua beeld) van Braeckman, het confron-
teren van oud en nieuw werk van Raoul De Keyser binnen één ophanging, 
en het samen tonen van zeer verschillende werken van Panamarenko op 
een zelf ontworpen sokkel, voor een donkerroze muur enzovoort. 

In het oeuvre van Michel François gebeurde dit door in 1997 te wijzen op 
het belang en vooral de samenhang van een aantal foto’s waarin de grens 
tussen de privéruimte en de publieke ruimte werd betrapt of blootgelegd. 
In het oeuvre van Ann Veronica Janssens door het voorstel een scenografie 
te maken op basis van een sculptuur die een verticaal lichtvlak creëerde. 
Voorgesteld voor de dansvoorstelling Emma van Ida De Vos, werd deze in-
greep herhaald in een voorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker. Ook 
formuleerden we samen het begrip ‘sculpturaal voorstel’, wat het mogelijk 
maakte over haar werk te spreken zonder de illusie te wekken dat het alleen 
maar om het zichtbare object (of een afbeelding daarvan) zou gaan. In het 
oeuvre van Walter Swennen leidde onze samenwerking onder andere tot 
de creatie van een kunstenaarsboek dat op mijn aanraden ontstond door 
het loutere scannen van lectuurnota’s (en ze te behandelen als tekeningen 
in plaats van ze tot teksten te verwerken).

Het antwoord op dit zesde bezwaar komt erop neer dat élke meting een 
observatie beïnvloedt. Het behoort tot de taak van de waarnemer dit in 
gedachten te houden en te verwerken in zijn of haar verslag.
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overwinnen om zichzelf het recht te geven op een bepaalde manier te zijn 
of te handelen. Het werk verschijnt dan als vrucht van die bepaalde manier 
van zijn of handelen en soms zelfs als wapen om die manier van zijn af te 
dwingen. En hierin schuilt de genade of de ‘eeuwige zaligheid’ die Ernest 
Claes hierboven beschrijft: vandaag te mogen zijn wie je bent, waar je bent 
en hoe je bent en de anderen hetzelfde recht gunnen.

Ik schrijf dat de kunstenaar als vrij mens aan ons ‘verschijnt’, omdat hij 
of zij zichzelf soms niet bewust is van het bevrijdende of ontvoogdende 
aspect van zijn of haar handelingen en de vruchten daarvan. Vaak worden 
die aspecten op het oeuvre geprojecteerd door de beschouwer of zichtbaar 
gemaakt door een criticus of historicus. 

d. Ons kantiaans egocentrisme

Als we onbevangen en nauwgezet kijken naar het spektakel van de kunst 
en haar receptie, kunnen we tot de conclusie komen dat bepaalde mensen 
een grote behoefte voelen toeschouwer te zijn van zinvolle gebeurtenissen. 
Een voorbeeld van zo’n zinvolle gebeurtenis wordt gevormd door het leven 
en de handelingen van kunstenaars. We kijken naar hun werk, en we lezen 
het als een manier om plaats te maken voor zichzelf, maar ook voor alle 
andere mensen die het gevoel hebben uniek te zijn en in het geheim af te 
wijken van bepaalde normen en verwachtingen. De kunst speelt zich af op 
de grens tussen twee intieme verlangens van elke mens: uniek te zijn én 
dezelfde te zijn als alle anderen.7 In onze ervaring van het kunstwerk lijken 
beide, schijnbaar tegenstrijdige wensen verzoend te kunnen worden in een 
ontmoeting met een stoutmoedige aanspraak op uniciteit (het kunstwerk) 
waarin de anderen zichzelf herkennen.

Het échte algemene inzicht dat we uit onze bevindingen zouden kunnen 
distilleren is bijgevolg kantiaans van aard: namelijk dat mensen die ge-
voelig zijn voor kunst in staat zijn een bepaalde waarde te hechten aan 
bepaalde, artistiek genoemde handelingen en maaksels. In onze omgang 
met kunst zouden we daarom nooit mogen vergeten dat we in de eerste 
plaats altijd onze eigen nood aan een zinvolle samenhang van de wereld 
gestalte geven.8

4 Roger Fry, Paul Cézanne. In: Vision and De-
sign, Penguin Books, Verenigd Koninkrijk,1961,  
p. 202. (Mijn cursivering.)
5 Virginia Woolf, Roger Fry, Penguin Books, 
Verenigd Koninkrijk,1979, p. 194.
6 ‘Het is een onuitsprekelijk genot te erva-
ren dat het beeld ondoorgrondelijk is en zijn 
ware betekenis niet loslaat.’ Andrei Tarkovski,  
De verzegelde tijd, Historische Uitgeverij, Gro-
ningen, 2007, p. 105.
7 ‘Feitelijk is het zo dat de misdaad die de 
mensen als de ergste beschouwen en die zij het 

wreedst afstraffen deze is: niet als de anderen 
te zijn.’ (Kierkegaard, Dagboeken, De Arbei-
derspers, Utrecht, 1991, p. 172. Vertaald door 
Cora Polet.) ‘Het enige belangrijke is een mens 
als ieder ander te zijn, alleen nog een beetje be-
scheidener, een beetje simpeler, als het mogelijk 
is. (Marcel Jouhandeau, Dagboeken, De Arbei-
derspers, Utrecht, 1989. Vertaald door Hepzi-
bah Kousbroek.)
8 ‘Je vaderbeeld?’ schreef Herman Van Goet-
hem hier in de marge. Terecht. Iemand die daar 
veel over heeft geschreven is James Baldwin, die 

waarin iedereen onafgebroken wordt opgevoed blijft de kunstenaar onop-
voedbaar – anderen worden in een vorm geperst, de kunstenaar groeit.’4

‘De omgeving die hem het best beviel, schreef Virginia Woolf over Roger 
Fry, was een omgeving waarin mensen hun eigen eigenaardigheden gestalte 
gaven, of ze nu bezig waren met spinnen of met poëzie, waar de verschillen 
op het vlak van afkomst en opleiding niet langer bestonden.’5

c. Te mogen zijn wie je bent en te mogen doen wat je doet

Hoe meer je omgaat met kunstenaars en hun werk, hoe meer je de indruk 
krijgt dat hun werk zich altijd zal onttrekken aan zogenaamd algemeen gel-
dende wetten.6 Niet omdat hun werk erin bestaat (bijvoorbeeld stilistische) 
wetten tegen te spreken of te ontkrachten, maar wel omdat het een manier 
is om plaats te maken voor zichzelf, voor de specifieke manier waarop ze 
de wereld waarnemen en hun leven zich schijnt te willen ontwikkelen. Zou 
dit dan een algemene wet kunnen zijn? Misschien wel. Zelfs estheten als 
Oscar Wilde en Flaubert en zelfs kunstenaars die beweren vergelijkbaar 
te zijn met een machine, zoals Andy Warhol, trachten op onbewuste of 
verborgen manieren een plaats voor zichzelf op te eisen binnen een wereld 
die hun bestaan niet lijkt te dulden. Soms gaat dit om het recht iets te doen 
op een afwijkende manier (zich kleden, spreken, acteren, schilderen), maar 
soms gaat dit ook om het meer fundamentele recht te zijn zoals je bent. De 
kunstenaar verschijnt dan aan ons als iemand die bepaalde barrières moet 
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erkend te worden. Kunst is een manier om jezelf te erkennen, en daarom 
zal kunst altijd actueel zijn.’10

Dàt het vervaardigen van kunstwerken een manier is om een plaats af te 
dwingen voor een bepaalde manier van zijn of handelen, betekent echter 
niet dat de kunstenaar zich dit ook als doel stelt. In die zin is het woord 
‘wapen’ misleidend. Het doel dat wordt nagestreefd, is te mogen zijn zoals 
je bent en te mogen doen wat je wil doen, maar strikt genomen betekent 
dit niet meer dan het recht af te dwingen het werk te mogen maken dat 
je maakt. Het werk kan een middel zijn, maar meestal is het dat niet. Het 
kan een doel zijn, maar vaak is het dat niet. Het doel is de vrije handeling, 
waarvan het werk de vrucht vormt. In een interview uit 1991 met Robert 
Storr zegt Louise Bourgeois: ‘Ik wil niet dat de toeschouwers in mij geïn-
teresseerd zijn, ik wil dat ze belang stellen in wat ik heb gedaan.’11 Vandaar 
ook haar opmerking over kunstjournalisten, waarmee dit boek van start is 
gegaan. (Zie pagina 27.) We pleiten dus zeker niet voor een biografische 
duiding van kunstwerken, maar wel voor een oprechte en open belangstel-
ling voor de gevoelens, gedachten, overtuigingen, verhalen en beelden van 
kunstenaars. Zonder de mensen die Bourgeois geïnterviewd hebben, had-
den we haar gedachten niet gekend en hadden we haar werk minder goed 
begrepen (allicht te biografisch en te inhoudelijk opgevat). Het voorbeeld 
van Bourgeois is ook hierom stichtend, dat deze dame het recht opeist 
zichzelf constant tegen te spreken. De ene dag primeert de vorm, de andere 
dag de inhoud. En zo laat ze haar werk, de wereld en zichzelf flikkeren als 
een digitaal kantelende rog12 of maanvis, als een blaadje met een zilveren 
buik dat ronddraait aan een spinnenwebdraad of als het zachtjes aan- en 
uitgaan van een ongrijpbare vuurvlieg.

f. De kunstgeschiedenis als tolerante, hypothetische omgang met het 
particuliere

Ik heb in dit boek getracht aan te tonen dat ik, onder meer door par-
ticiperende observatie, tot de overtuiging ben gekomen dat kunstenaars 
specifieke kijkbeelden hebben waarmee ze naar de wereld kijken én dat je 
deze kijkbeelden kan herkennen in hun werk. Zoals het hoofdstuk over de 

het probleem van de zwarte Amerikaan in de 
eerste plaats toeschreef aan de vernederingen 
die de vaders noodgedwongen moesten onder-
gaan en de onbewuste onwil van de zonen hun 
vaders te overtreffen. Zie, bijvoorbeeld, James 
Baldwin, The Fire Next Time, Penguin Books, 
1964; The Devil Finds Work. Delta Trade Paper-
backs, 1976, en Going to Meet the Man, Dell 
Publishing, 1965.
9 Voor wie bestaan jonggestorven kinderen, 
tenzij voor de mensen die hen heel even heb-
ben gekend? Ik begreep dit tijdens gesprek-
ken met ouders na een lezing naar aanleiding 
van het boek Stervelingen van de Nederlandse 
kunstenares Margriet Luyten, Pels & Kemper, 
‘s-Hertogenbosch, 2009, waaraan ik had mee-
gewerkt. Luyten toont in dit boek eigen repro-
ducties van foto’s van vroeg overleden kindjes.

10  ‘It is about the difficulty of being a self be-
cause one is neglected. Everywhere in the mod-
ern world there is neglect, the need to be rec-
ognized, which is not satisfied. Art is a way of 
recognizing oneself, which is why it will always 
be modern.’ Marie-Laure Bernadac, Hans- 
Ulrich Obrist, Louise Bourgeois. Destruction of 
the Father, Reconstruction of the Father. Writings 
and Interviews 1923–1997, MIT Press, Cam-
bridge Massachusetts, 2008, p. 167.
11 Ibid: 210.
12 Lévi-Strauss geeft het voorbeeld van een rog 
die vermoedelijk in mythes werd gebruikt omdat 
hij door te kantelen kan verschijnen en verdwij-
nen als een één en een nul (hij kan de wind te-
genhouden of doorlaten). Claude Lévi-Strauss, 
Myth and Meaning, Schocken Books, New 
York, 1978, p. 21.

e. Kunst als wapen

Maar ook al kunnen we niet veralgemenen dat kunstenaars met hun werk 
respect trachten af te dwingen voor een bepaalde manier van zijn, en ook al 
lijkt onze indruk dat dit het geval is vaak een soort van wensdroom te zijn, 
toch vinden we tal van voorbeelden van kunstenaars die hun werk bewust 
als een soort wapen hanteren. In het geval van de Nederlandse schrijver 
Gerard Reve zien we hoe een religieuze en biseksuele geaardheid zich ent 
op schuldgevoelens, een minderwaardigheidscomplex en woede jegens een 
rationele, ongevoelige vader die geen oog had voor het lijden van zijn echt-
genote (die vóór de geboorte van Karel en Gerard vermoedelijk vier zoon-
tjes had verloren die voor haar misschien werkelijker waren9 dan haar twee 
levende zonen). Tientallen keren heb ik in de hedendaagse kunst in België 
vergelijkbare situaties herkend. De meest strakke formulering die niet af-
komstig is uit mijn eigen ervaring, vond ik onlangs in een uit 1988 date-
rend interview van Louise Bourgeois met Donald Kuspit: ‘Kunst,’ zegt ze 
daar, ‘gaat om de moeilijkheid jezelf te zijn omdat je verwaarloosd wordt. 
Overal in de moderne wereld treffen we verwaarlozing aan, de behoefte 
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13 Cf. noot 4 op p. 14 van dit boek.
14 Daniel J. Kevles, Pursuing the Unpopular:  
A History of Courage, Viruses, and Cancer. In: 
Robert B. Silvers (Ed.), Hidden Histories of Sci-
ence, Granta Books, Londen, 1997, pp. 106–
107. (Mijn cursivering.)
15 You may remember that I have written that 
myths get thought in man unbeknownst to 
him. This has been much discussed and even 
criticized by my English-speaking colleagues, 
because their feeling is that, from an empirical 
point of view, it is an utterly meaningless sen-
tence. But for me it describes a lived experience, 
because it says exactly how I perceive my own 
relationship to my work. That is, my work gets 
thought in me unbeknown to me. I never had, 

ans still do not have, the perception of feeling 
my personal identity. I appear to myself as the 
place where something is going on, but there is 
no “I”, no “me”. (…) I don’t pretend at all that, 
because I think this way, I am entitled to con-
clude that mankind thinks that way too. But I 
believe that, for each scholar and each writer, 
the particular way he or she thinks and writes 
opens a new outlook on mankind. And the fact 
that I personally have this idiosyncrasy per-
haps entitles me to point to something which 
is valid, while the way in which my colleagues 
think opens different outlooks, all of which 
are equally valid.’ Claude Lévi-Strauss. Myth 
and Meaning, Schocken Books, Berlijn, 1978,  
pp. 3–4.

ogen, ovalen of lancetvormig uitgesneden openingen aantoont, kunnen we 
patronen ontdekken die we niet meteen hoeven te verklaren, maar die ons 
wel kunnen helpen kijken naar het werk van kunstenaars die in dit boek 
niet aan bod zijn gekomen. Sommige lezers zullen misschien anders gaan 
kijken naar de tekeningen van hun kinderen en het behang in hun kamer 
veranderen! Mijn grootste hoop is echter met dit boek te hebben bijgedra-
gen tot de steeds verder uitdijende wereld van het verschil. Net zoals de 
Simonets recht hebben op hun enkele ‘n’,13 hebben alle mensen recht op 
een particuliere blik op de wereld en een specifieke manier van handelen, 
zolang die de vrijheden van anderen niet belemmeren. Al onze geestelijke 
en spirituele rijkdom komt voort uit een dulden van het verschil, uit een 
celebreren van het verschil. We zien dit in de Arabische wereld van vóór 
de achtste eeuw, we zien dit zelfs in de eindeloze discussies tussen onze 
theologen in de middeleeuwen.

In Hidden Histories of Science, het hierboven al aangehaalde boek over de 
vele vormen van onachtzaamheid, betweterigheid en vergetelheid die de 
voortgang van de wetenschap hebben vertraagd, bevindt zich een hallu-
cinant essay over de vernederende obstakels die een aantal wetenschap-

pers de voorbije decennia hebben moeten overwinnen om de idee te doen 
aanvaarden dat sommige kankers veroorzaakt worden door virussen. De 
auteur besluit: ‘We kunnen ons moeilijk een ander geval indenken van 
een wetenschappelijke vooruitgang waarbij bijna alle belangrijke pioniers 
zoveel felle tegenstand hebben gekend vanwege hun vakgenoten (‘peers’). 
Dat ze uiteindelijk zijn geslaagd, was in belangrijke mate toe te schrijven 
aan hun beroepsmatige moed, hun verbeelding en hun volharding. Toch 
was hun uiteindelijke succes ook te wijten aan de wezenlijke tolerantie en 
het pluralisme van het biomedische onderzoekssysteem – het dulden van afwij-
kende ideeën en het pluralisme dat ruimtes (‘niches’) creëert (…) waarin 
ideeën de kans krijgen vorm aan te nemen.’14

Ik hoop op mijn manier, beeldend en in teksten, te hebben bijgedragen tot 
een breder begrip van sommige kunstwerken, maar ook tot een klimaat 
waarin de kunstgeschiedenis kan worden beschouwd als een wonderlijke 
aaneenschakeling van hypotheses, waarbij óók rekening wordt gehouden 
met wat kunstenaars zelf over hun praktijk en hun vak te melden heb-
ben, en waarbij zoveel mogelijk op een open manier gekeken wordt naar 
aspecten die niet meteen in woorden uit te drukken zijn, maar schijnbaar 
heel belangrijk zijn voor bepaalde kunstenaars en anderszins particulier 
handelende enkelingen.15

g. De zin van kunst

In het begin van dit boek schreef ik dat de hoofdvraag ervan, namelijk 
naar de bruikbaarheid van de participerende observatie als studiemethode, 
berustte op de impliciete overtuiging dat het zin had kunstwerken of kun-
stenaars tot onderwerp van een studie te maken. Zoals in alle ethische 
kwesties, neemt onze stelligheid echter niet toe naarmate we meer feiten 
verzamelen. Of de kunst zin heeft, zal ik met het verzamelen van nieuwe 
wetenswaardigheden niet kunnen aantonen. Wat ik misschien wel heb ge-
daan, is nader kennisgemaakt met lotgenoten die zich evenmin wensten 
neer te leggen bij Rousseaus dilemma van de wetgever, en getracht hebben 
iets zinvols bij te dragen aan de wereld door zoveel mogelijk zichzelf te zijn 
en door hun eigen mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten. 



416

16 Karl Popper, The Lesson of this Century,  
Routledge, Londen en New York, 2003, p. 83.

Zoals Karl Popper de wetenschappelijkheid van een theorie laat afhangen 
van de mate waarin ze zichzelf weerlegbaar maakt, zo heeft hij op latere 
leeftijd ook beweerd dat de democratie verkieslijk is boven alle andere re-
geringsvormen, omdat ze de beste waarborg is tegen een dictatuur.16 Mis-
schien kunnen we hetzelfde zeggen over kunst: dat ze niets bewijst en niets 
rechtvaardigt, maar dat ze toont hoe dingen en mensen van elkaar kunnen 
en mogen verschillen en zo kunnen proberen zichzelf te zijn.

Tamara Van San, Green Eyes, 2012
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NAWOORD

Gedachten zijn de schaduwen van onze er-
varingen – altijd donkerder, leger, simpeler. 
Hoe groot ook de hebzucht mijner perceptie 
is: ik kan uit de dingen niets halen, wat niet 
bij voorbaat reeds mijn eigendom is – het 
bezit van anderen blijft in de dingen achter.
Friedrich Nietzsche, De vrolijke wetenschap

‘Dit boek heeft wellicht meer dan één inleiding van node; en dan nog zou 
het de vraag blijven of inleidingen voldoende zijn om iemand, die zelf 
nooit iets dergelijks heeft ervaren, met de ervaring van dit boek nader ver-
trouwd te maken. (…) Wat heb ik niet allemaal achter de rug!’ Met deze 
woorden begint het boek De vrolijke wetenschap van Friedrich Nietzsche, 
die niet geloofde in het bestaan van een ‘subject’. Wie meende dat er zoiets 
bestond als een ‘ik’, leidde dit ten onrechte af uit het feit dat we dit woord 
gebruiken. En inderdaad begint de volgende paragraaf met de zin: ‘Maar 
zullen we de heer Nietzsche niet laten rusten? Wat gaat het ons aan, dat de 
heer Nietzsche weer gezond geworden is?’1

Nietzsche gelooft niet in het bestaan van een ‘ik’, omdat hij de wereld wil 
denken als een stromende wording. Wetten kunnen nuttig zijn, schrijft 
hij, maar wie beweert dat ze een diepere grond hebben, is een leugenaar. 
Voor zover ik Lévi-Strauss begrijp, zegt die hetzelfde over wetten. De bete-
kenis van een gebruik, een woord of een voorwerp, schrijft hij, berust op 
de regels die zijn afgesproken om dit ding om te zetten in een andere taal. 
Net als Nietzsche denkt Lévi-Strauss deze wordende wereld door tot in 
de kern van zijn eigen bestaan als hij, in een passage die elders in dit boek 
aan bod is gekomen, beweert dat zijn gedachten zich in hem denken. Ik 
verschijn aan mijzelf, zegt hij, als een plek waar iets gebeurt, maar die ik 
zeker niet kan omschrijven als een identiteit.2

In de talen die wij hanteren hebben beide mannen het woord ‘ik’ nodig 
om deze gedachten te kunnen uiten, ook al impliceren deze gedachten dat 

Kris Vanhemelrijck, Zonder titel (Julieta), 2007. Tweede Natuur, Zoersel
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1 Friedrich Nietzsche, De vrolijke weten-
schap, De Arbeiderspers, Utrecht, 1979,  
pp. 9–10. Vertaald door Pé Hawinkels.

2 Claude Lévi-Strauss, Myth and Mean-
ing, Schocken Books, New York, 1978,  
pp. 3–4.

er geen ‘ik’ bestaat. Het particuliere van het boek dat u net hebt gelezen, 
bestaat erin dat de auteur spreekt over ervaringen die hij tot de zijne re-
kent, maar dat hij daarbij het liefst niet over zichzelf had gesproken. Hij 
ziet echter geen andere manier om over eigen ervaringen te berichten. En 
de bijdrage van dit boek bestaat juist in het beklemtonen van de ervaring 
als een belangrijke kennisbron.

Ooit schreef een recensent naar aanleiding van mijn boek Flower Power 
dat het eigenlijk net omgekeerd was: dat ik volstrekt afwezig was, als een 
kleurloos dier, als een parasiet, bijna. Misschien is dit wel een juiste om-
schrijving. Want wat heb ik eigenlijk gedaan? En waar spreek ik echt over 
mijn diepste ervaringen? Om bepaalde dingen te leren, moest ik ergens 
aanwezig zijn, zo luidt de stelling van dit boek, maar waar was ikzelf dan, 
toen ik dààr was, als een soort kanaal voor ervaringen van anderen? 

Ik was daar waar dingen geleerd worden, denk ik. En waar je dingen leert, 
verander je. Ik denk dat Lévi-Strauss zoiets moet hebben gevoeld: elk 
nieuw besef, elke nieuwe gedachte, lijkt van elders te komen. En hierin 
schuilt juist de betekenis van het woord ervaring: dat je verandert door iets 
wat je overkomt. 

Dat het in een groot deel van de academische wereld nog steeds ongepast 
wordt geacht in de eerste persoon te schrijven, is verbazingwekkend. Wie 
over meer wil berichten dan over dingen die hij of zij heeft aangetroffen in 
een boek, en dit relaas in een meetbaar kader wil plaatsen, kan niet anders 
dan de grenzen van de eigen ervaring zichtbaar maken voor de lezer. 

Dit gezegd zijnde, loopt op dit moment een solotentoonstelling van de 
beeldenmaker Johan De Wilde, waarin een werk kan worden bewonderd 
dat bestaat uit de getekende woorden ‘ik wordt’. Deze woorden zijn af-
komstig uit mijn boek Flower Power. Het gaat om een freudiaans volstrekt 
verantwoorde typefout. In mij moet een derde persoon wonen die onaf-
gebroken in wording is, maar zich verschuilt achter mijn ‘ik’. Die persoon 
heeft dit boek geschreven, bedoel ik. Zelf zit ik er voor niks tussen.

Montagne de Miel, 1 april 2012

Walter Swennen, Zonder titel
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Ludwig Wittgenstein, Het blauwe en het bruine boek, Uitgeverij Boom, 
Meppel, 1996.

Virginia Woolf, Roger Fry, Penguin Books, Verenigd Koninkrijk,1979.

b. Teksten van Hans Theys, aangehaald in dit boek

Damien De Lepeleire, Hans Theys, Du tumulte muet, Tornado Editions, 
Brussel, 1987.

Hans Theys, Knockando. In: NOUS, Tornado Editions, Brussel, 4 april 
1989.

Hans Theys, Chabaritch. Een blinde in gesprek met Boris Karloff. In: 
Liliane Dewachter (Ed.), Panamarenko, M HKA, Antwerpen, 1989, pp. 
29–32. 

Hans Theys, Under the Sea. In: Paradoxe des Altags, Städtische Galerie im 
Lenbachhaus, München, 1991. 
Bedrich Eisenhoet, Quelques histoires, Palais des Beaux-Arts, Charleroi, 
1992.

Hans Theys, Walter Swennen, M HKA-catalogus, Antwerpen, 1994.

Michel François. Enter without Knocking. In: Barbera van Kooij (Ed.), 
Cahier Witte de With Cahier #7, Richter Verlag, Düsseldorf, 1998. 

Hans Theys, Mannen met gusto! Enkele woorden over pop art, Panamarenko 
en Marcel Broodthaers. In: Fascinerende Facetten van Vlaanderen, Centro 
Cutural de Belém, Lissabon, 1998.

Hans Theys, Ann Veronica Janssens, Het raadsel van de verdwenen kat 
(L’énigme du chat perdu), Tornado Editions, Brussel, 1999.

Hans Theys. Van A tot Z. Van auto-vrije stad tot tentoongestelde 
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autorijschool. Enkele woorden over een paar kunstenaarsbewegingen in de 
jaren zestig en zeventig. In: Mo(u)vements. Kunstenaarsbewegingen in België 
van 1880 tot 2000, NICC, Antwerpen, 2000, pp. 81–103.

Michel François. Entrer sans frapper in het tijdschrift Parachute, Montréal, 
juli 2000. 

Hans Theys, Panamarenko. Multiples Deel 2, Jos Jamar Gallery, 2002.

Hans Theys, De ligusters op de Sagittariuspromenade. In: Luc Deleu en 
Hans Theys (Ed.), Urbi et Orbi, Ludion, Gent, 2002, pp. 5–19.

Hans Theys, Michel François. Carnet d’expositions 1999-2002 ,  Ursula-
Blickle-Stiftung Kraichtal; Westfälischer Kunstverein Münster; Galleria 
d’Arte Moderna Bologna, 2002. 

Hans Theys, La ville inadaptée, Ecocarte, Toulouse, 2001; Luc Deleu en 
Hans Theys (Ed.), Urbi et Orbi, Ludion, Gent, 2002.

Hans Theys, From Ferro Lusto to Pepto Bismo. Some letters from 
Panamarenko to Bedrich Eisenhoet. In: GAGARIN volume 4 #2, 2003, pp. 
64–103.

Hans Theys, De glijdende blik. In: Hans Theys, Ann Veronica Janssens. The 
Gliding Gaze, Middelheimmuseum, Antwerpen, 2003.

Hans Theys, Nadia Naveau. Shirley’s Temple, Stad Lokeren, 2006.

Hans Theys, De schouw van Gaudí, Tornado Editions, Brussel, 2006.

Hans Theys, Nadia Naveau. Le salon de plaisir, Tornado Editions, Brussel, 
2007.

Hans Theys, Congé annuel, Quelques mots sur une exposition de Walter 
Swennen, l’usine à stars, Galerie Nadja Vilenne, Luik, 2007. 

Hans Theys, De geheime thuiskomst, A&S Books, Gent, 2007.

Hans Theys, Damien De Lepeleire. Een diamantslijper met gevoel voor 
humor. In: Hans Theys, Flower Power. Kunst in België na 2015, Tornado 
Editions, 2008, pp. 157–161.

Hans Theys, Luc Tuymans. Van oude spoken en dingen die niet voorbijgaan. 
In: Hans Theys, Flower Power. Kunst in België na 2015, Tornado Editions, 
Brussel, 2008, pp. 147–151

Hans Theys (Ed.), Autour et au-delà Broodthaers Onomwonden, 
AmuseeVous, 2008. 

Hans Theys, De leegte van Waterloo. Vijftien voetnoten bij een verdwenen 
tekst over de films van Marcel Broodthaers. In: Hans Theys, Flower Power, 
Tornado Editions, Brussel, 2008, pp. 231–247

Hans Theys, Walter Swennen. De toeschouwer doet geen zak. In: Flower 
Power. Kunst in België na 2015, Tornado Editions, Brussel, 2008, pp. 
111–125.

Hans Theys, Flower Power. Kunst in België na 2015, Tornado Editions, 
Brussel, 2008.

Hans Theys, Alles over Angie. Een gesprek met Stefan Dreher. In: Flower 
Power. Kunst in België na 2015, 2008, pp. 323–328.

Alles over Angie. Eerst gepubliceerd in het Nederlands, Frans, Engels en 
Duits in het programmablad, nadien in het Nederlands opgenomen in 
Hans Theys, Flower Power. Kunst in België na 2015, Tornado Editions, 
Brussel, 2008, pp. 323–329.

Hans Theys, Luc Tuymans. De wenkbrauwen van de clown. In: Flower 
Power. Kunst in België na 2015, Tornado Editions, Brussel, 2008, pp. 
33–51. 
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Hans Theys, Michel François, Binnen zonder kloppen. In: Flower Power. 
Kunst in België na 2015, Tornado Editions, Brussel, 2008, p. 353.

Stefan Hertmans, Hans Theys, Berlinde De Bruyckere. Schmerzensmann V, 
Hogeschool Gent / Kask, 2008. 

Hans Theys, Beyond The Picturesque: een thematische tentoonstelling. 
Een gesprek met hoofdcurator Frank Maes. In: Hans Theys, Over Vorm, 
Croxhapox, Gent, 2009, pp. 265–270.

Hans Theys, Elly Strik. Over zachte duivels. In: Hans Theys, Over Vorm, 
Croxhapox, Gent, 2009, pp. 141–145.

Hans Theys, Panamarenko. Naaister en uitblutser, In: Flower Power. Kunst 
in België na 2015, Tornado Editions, Brussel, 2008, pp. 283–284.

Hans Theys, Een Vademecum, Ann Veronica Janssens in Wiels. In: Hans 
Theys. Over Vorm, Croxhapox, Gent, 2009.

Hans Theys, Luc Tuymans. De volmaakte verdwijning. In: Hans Theys, 
Over Vorm, Croxhapox, Gent, 2009, pp. 293–295.

Hans Theys, Nieuwe aardappelen / nieuwe flarden, Over Vorm. Tweede 
herziene druk, Tornado Editions, Brussel, 2010, pp. 29–37.

Carla Van Campenhout, Alles over Xanadu. Een gesprek met Hans Theys, 
gepubliceerd als bijlage van het zomernummer van <H>art, juli 2010, en 
als onderdeel van de cataloguskrant bij de collectiepresentatie Xanadu. De 
collectie van het S.M.A.K. belicht door Hans Theys, S.M.A.K., juli 2010.

Hans Theys, Uit de afstand het lichaam. Een gesprek met Marie-Françoise 
Plissart. In: Hans Theys, Over vorm. Tweede, herziene druk, Tornado 
Editions, Brussel, 2010, pp. 245-249.

Hans Theys, De verborgen kant van Chouchou Colson. (Zelfportretten 
gemaakt door anderen). In: Hans Theys, Over Vorm. Tweede, herziene druk, 
Tornado Editions, Brussel, 2010, p. 358.

Hans Theys, Berlinde De Bruyckere, De Broze, Goddelijke jongen zelf. In: 
Over Vorm, Tweede herziene druk, Tornado Editions, 2010, pp. 231–237.

Hans Theys, Wannes Lecompte. Schilderijen zonder vorm. In: Over vorm, 
Tweede herziene druk, Tornado Editions, Brussel, 2010, pp. 53–56.

Hans Theys, Raoul De Keyser. Ik ben een maker. Ik wil het zien en afsluiten. 
Een weerbarstig gesprek met Raoul De Keyser. In: Over Vorm, Tweede 
herziene druk, Tornado Editions, Brussel 2010, pp. 75–82.

Hans Theys, Berlinde De Bruyckere, Over twijfel en openheid. In: Hans 
Theys, Over Vorm, Tweede herziene Druk, Tornado Editions, 2010, pp. 
221–229.

Hans Theys. Goed, snel en helder wit. Een gesprek met Guy Rombouts, 
Cultureel Centrum, Dendermonde, 2011.

Hans Theys, Frederika Huys. In: <H>art #90, 19 december 2011.

Hans Theys, Monastirski, Muhkazine #10, januari 2012.

Hans Theys, De ridderlijke schoonmaak. Een gesprek met Patrick Van 
Caeckenbergh. In: Metropolis M, Sichting Metropolis M, Utrecht, N°1 – 
2012.

c. Teksten waarin het werk van Hans Theys aan bod 
komt, aangehaald in dit boek

Inge Braeckman, A Whitsun Wedding. In: Hart #92, 9 februari 2012.

Jan Braet, Gratis eeuwige cinema. In: Knack, 21 april 1999, p. 96.

Jan Braet, Blijft nog enkel de woestijn. ‘Mo(u)vements, 100 jaar 
kunstenaarsbewegingen in België door de bril van het NICC-collectief. In: 
Knack, 23 augustus 2000.
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Damien De Lepeleire – Hans Theys
Du tumulte muet

1987
Auteur

Koen Theys. Kijk- en leesboek
Paleis voor Schone Kunsten, 

Brussel, 1991 
Auteur en vormgever, Ned. en Fr.

Michel Frère. Peintures & Sculptures 
Galerie Albert Baronian, 

Brussel, 1990. 
Auteur en vormgever 

(met Damien De Lepeleire),
Eng. Fr. Ned. 64 p.

Jan Braet, Een boot in volle zee. In: Knack, 29 september 2004

Isabelle De Baets, Pleidooi voor een onderbouwde en veelstemmige 
kunstkritiek. In: <H>art #80, 21 april 2011. 

Claire Diez, La Balsamine présente en une soirée, deux jeunes projets 
théâtraux: ‘Bernard Bosch fait de l’ordre’ et ‘Welcome la vache de vie’. Des 
paroles d’ici et maintenant. In: La Libre Belgique, 17 april 1991.

Luk Lambrecht, En wie het niet voelt, die kan naar de kloten lopen. In: De 
Morgen, 18 december 1992. 

Luk Lambrecht, Een wonderlijke kamer in Beersel. In: De Morgen, 6 
januari 2005.

Luk Lambrecht, Tekeningen en maquettes, gepruts en gebroddel. 
Schitterende expositie in Herman Teirlinckhuis in Beersel. In: De Morgen, 
precieze datum onbekend, 1999.

Luk Lambrecht, Op de bal gespeeld. In: De Morgen, 23 februari 1993.

Jeroen Lauwereys, Kunst met lichtste materiaal. ‘One by One’ in Herman 
Teirlinckhuis in Beersel. In: De Tijd, 1 december 2004.

Sarah McFadden, Ann Veronica Janssens. Middelheim Museum Antwerp. 
In: The Bulletin, 25 september 2003.

Marc Ruyters, Met een bezadigde bezetenheid. In: <H>art, 2008.

Pierre Sterckx, Papa Duchamp: et après? In: L’Instant, 10 oktober 1991.

Koen Theys, Nicc Bruxel. De avonden / Les soirées. In: Nicc Newsletter, juli 
1999.

d. Boeken van Hans Theys (selectie)
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Walter Swennen 
Muhka, Antwerpen, 1994. 

Auteur en vormgever, 
Eng. Ned. Fr. 144 p.  

Panamarenko
 Isy Brachot, Brussel, 1992. 

Auteur en vormgever, 
Eng. Ned. Fr. 256 p

Panamarenko Multiples 1966-1994
 Galerie Jamar, Antwerpen, 1995.

Auteur, Ned. Fr. Eng. 130 p.

Panamarenko
Bunkamura Museum, 

The Tokyo Shimbun, 1992.
Redactie en vormgeving, 

Eng, Japans. 132 p.

Panamarenko. Cars and Other Stuff  
Gallery Tokoro, Tokyo, 1993. 

Auteur en vormgever, Eng. 64 p.  

Xia Xia
Isy Bachot éditeur, 1991

Redactie en vormgeving met 
Damien De Lepeleire en Xiao Xia

Eng, Fr. Ned., 172 p.
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Ann Veronica Janssens.
Het raadsel van de verdwenen kat.

Le mystère du chat perdu  
Tornado Editions, 

Brussel, 1999. 
Auteur en vormgever, 

Ned. Fr. 96 p.

Small Stuff 
Over het werk van Orla Barry, 

Guillaume Bijl, Leo Copers, 
Anne Daems, Franky DC, Luc 

Deleu, Els Dietvorst, Monica 
Droste, Christoph Fink, Michel 

François, Ann Veronica Janssens, 
Viviane Klagsbrun, Bernd Lohaus, 

Panamarenko, Guy Rombouts, 
Walter Swennen, Koen Theys, 

Joëlle Tuerlinckx, Michael Van den 
Abeele, Angel Vergara; Herman 

Teirlinckmuseum, Beersel, 1999.
 Auteur en vormgever, 

Ned. Fr. Eng. 340 p.

Rombouts en Droste
 Muhka, Antwerpen, 1998

Auteur en vormgever, 
Eng. Ned. 64 p.

Walter Swennen Le Cow-boy  
Willy D’Huysser Gallery, 

Brussel, 1997. 
Auteur en vormgever

Ned. 64 p.

Casus Belli
Stad Antwerpen, 1996

Redactie en vormgeving
Duits, Ned. Fr. 104 p.

Michel Frère
Palais des Beaux-Arts, 

Charleroi, 1995 
Vormgeving

Fr. Eng. 64 p.
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Panamarenko. 
Multiples Deel II 1995-2002  

Galerie Jamar, 2002.
Auteur

Ned. Fr. Eng. 106 p.

Dimitri Vangrunderbeek  
Muhka, Antwerpen, 2002.

Auteur en vormgever
Ned. Fr. 64 p.

Gedrukt bij Cultura, Wetteren

Joëlle Tuerlinckx 
9 possible Proposals  

A Prior, Brugge, 2002
Auteur, Ned. Fr. Eng. 16 p.

Luc Deleu  & TOP Office
La ville inadaptée
Éditions Écocart, 

Toulouse, France, 2001.
Auteur en vormgever

Fr. 112 p.

Love Me 
An Essay Regarding Viviane 

Klagsbrun’s Paintings  
Tornado Editions, 

Brussel, 2001.  
Auteur en vormgever

Eng. Ned. 112 p.
Gedrukt bij Cultura, Wetteren

Mo(uve)ents 
Kunstenaarsbewegingen in 
België van 1880 tot 2000  

NICC, Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerpen, 2000. 

Vormgeving en redactie in 
samenwerking met Johan Pas, 

Liliane Dewachter e.a. 
Ned. Fr. 144 p.

Gedrukt bij Cultura, Wetteren
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Nadia Naveau
Le salon du plaisir

Tornado Editions, Brussel, 2007
Ned. Eng.

Elly Strik
Gorillas, Girls and Brides

Tornado Editions, Brussel, 2005
Redactie en vormgeving

Eng. Duits. Fr. 64 p.
Gedrukt bij Cultura, Wetteren

Nadia Navea
Shirley’s Temple

Stad Lokeren, 2006
Redactie en vormgeving

Ned. Eng. 60 p.
Gedrukt bij Cultura, Wetteren

De schouw van Gaudi
Tornado Editions, Brussel, 

2006 (Redactie en vormgeving, Ned. 
256 p.)

Ann Veronica Janssens
The Gliding Gaze

Middelheimmuseum, Antwerpen, 
2003.

Auteur en vormgever
Eng. Fr. Ned. 240 p.

Michel François
Carnet d’expositions  1999-2002

Ursula-Blickle-Stiftung Kraichtal; 
Westfälischer Kunstverein Münster, 

2002.
Auteur en vormgever

Eng. Du. It. 200 p.
Gedrukt bij Cultura, Wetteren
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     Schmerzensmann V
Een sculptuur van Berlinde De 

Bruyckere   
Hogeschool Gent/ KASK & ISKA, 

Gent, 2008  
Auteurs: Stefan Hertmans, 

Hans Theys
Vormgeving

Gedrukt bij Cultura, Wetteren

Flower Power
Kunst in België na 2015   

Tornado Editions, Brussel, 2008  
Auteur, Ned, 464 p.

Gedrukt bij Cultura, Wetteren

Een foto zegt meer dan 1000 
woorden

Met teksten en foto’s van Steven 
Humblet, Hans Aarsman, Annemie 

Augustijns, Damien De Lepeleire, 
Annelies de Mey, Johan De Vos, 

Paul Demets, Hans Desnoeck, 
Robert Devriendt, Maarten Dings, 

Erik Eelbode, Rein Jelle Terpstra, 
Hans Theys, W. Vynck en anderen. 

Co-auteur, vormgever, Ned, 96 p.
Gedrukt bij Cultura, Wetteren

De geheime thuiskomst
A&Sbooks, Gent, 2007

Auteur en vormgever
Ned, 48 p

Gedrukt bij Cultura, Wetteren

Ann Veronica Janssens
An den Frühling

DuMont Literatur und Kunst 
Verlag, Köln, 2007

Vormgeving, co-auteur, 
Duits, eng., 240 p.

Walter Swennen
Congé annuel

L’usine à stars, Liège, 2007.
Auteur en vormgever, Fr. 64 p.
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Johan De Wilde
Tot nu toe was alles in orde

 S.M.A.K, Gent, 2010 
Redactie, vormgeving

Gedrukt bij Cultura, Wetteren

Tamara Van San
The Wandering Tuba Method

 S.M.A.K, Gent, 2010 
Auteur, vormgever

Over Vorm Flower Power Deel 2
 Croxhapox, Gent, 2009

Auteur
Ned. 400 p.

Elly Strik – Oracle
An Approach by Hans Theys   

Tornado Editions, Brussel, 2009  
Redactie en vormgeving, 

Ned. Eng. Duits, Frans, 128 p.
Gedrukt bij Cultura, Wetteren

Wat dromen dansende bomen?
Over kunst op school, interculturele 

dialoog en sociale integratie
Met bijdragen van Dani Klein, 

Anne Teresa De Keersmaeker, Tijl 
Bossuyt, Catherine Scorier, Mark 
Elchardus, Willem Elias, Franky 
Devos, Jan Knops, Luc Ponet en 

Hans Theys.
Het boek werd samengesteld door 

Jozefien Muylle en Hans Theys, 
Tornado Editions, Brussel, 2010
Franse en Nederlandstalige versie 
Eindredactie, vormgeving, 144 p.

OVER VORM Tweede herziene druk
Met beelden, teksten en vooral 

gesprekken over het werk van 
Ronald Ophuis, Tamara Van San, 

Raoul De Keyser, Berlinde De 
Bruyckere, Kati Heck, Guy Ben-
Ner, Mike Kelley, Dennis Tyfus, 

Loek Grootjans, Walter Swennen, 
Mekhitar Garabedian, Marlene 

Dumas, Marie-Françoise Plissart, 
Vaast Colson, Chistopher Wool en 

anderen.
Tornado Editions, Brussel, 2010 

Auteur, 400 p.
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The Tiberius Principle
Catalogus van de tentoonstelling 

Auteuu

Broodthaers Onomwonden
Autour Marcel Broodthaers

   Met teksten van Hans Theys, 
Isabel Lowyck, Maria Gilissen, 

Frank Maes en Johan Pas.
 Redactie en vormgeving, Ned. 

Frans
Gedrukt bij Cultura, Wetteren

XANADU !

Catalogus van de tentoonstelling 
‘XANADU ! De collectie van het 

S.M.A.K. belicht door Hans Theys.
Met teksten van andere auteurs als 

Frank Maes en Johan Pas.
Nederlands, Français, English

Redactie en co-auteur, 40 p.

Lijst van tentoonstellingen

‘The New Candour / De nieuwe onbevangenheid’ 
Werk van Tamara Van San, Rein Dufait en Kasper Bosmans 
ontmoet werk van Luc Deleu & TOP Office, Bernd Lohaus en 
Panamarenko.  Samengebracht door Hans Theys voor Galerie Tatjana 
Pieters, Gent. Van 14 oktober tot 18 november 2012.

‘Oroonoko’
Een duotentoonstelling van Tamara Van San en Rein Dufait, dooreen 
gevlochten voor Galerie Triangle Bleu in Stavelot. Juni en juli 2012.

‘A Whitsun Wedding’ 
Met werk van Kasper Bosmans, Rein Dufait, Pol Matthé, Gauthier 
Oushoorn, Max Pinckers, Guy Rombouts en Tamara Van San.
Samengebracht door Hans Theys voor galerie EL in Welle. Van zondag 
22 januari tot en met zondag 26 februari 2012.
 
‘Over de lach’
Met werk van Pol Matthé, Rein Dufait, Kasper Bosmans, gerlach en 
koop, Audrey Cottin, Christian Van Haesendonck, Michel François, Guy 
Rombouts, Johan Gustavsson en Tamara Van San. Samengebracht door 
Hans Theys in het kader van de tentoonstelling ‘In the Company 
of Humour’, georganiseerd door Lieven Segers en Lokaal01, Breda, 2011.  

‘The Tiberius Principle’ 
Met werk van Cristian Bors & Marius Ritiu, Michiel D’Hont, Bieke 
Goovaerts, Thomas Grödal, An Sofie Guilbert, Lien Huwels, Ingrid 
Leonard, Kim Le Bruyn, Marius Ritiu en Thomas Verstraeten. 
Samengebracht door Hans Theys en Koen Theys. Openluchtmuseum 
Middelheim, Antwerpen, van oktober 2011 tot januari 2012.

‘No Direction Home’
De laatste werken van Filip Denis. Herman Teirlinckhuis, Beersel. 
Van 9 januari tot 27 februari 2011.
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‘XANADU !’
De collectie van het S.M.A.K. doorgelicht door Hans Theys. 
Met werk van Panamarenko, Raoul De Keyser, Marcel Broodthaers, 
Donald Judd, Luc Deleu & TOP Office, Bernd Lohaus, Joseph Beuys, 
Dirk Braeckman, Peter Buggenhout, David Claerbout, Koen Theys, 
Damien De Lepeleire, Johan De Wilde, Tamara Van San en anderen.
S.M.A.K., Gent. Van 2 juli tot 3 oktober 2010. 

‘For Your Eyes Only’
Met schilderijen van Alona Harpaz, Pia Dehne, Kati Heck, Andrea 
Lehmann, Kirsten Lampert, Viviane Klagsbrun, Maureen Gallace, 
Dorothy Iannone, Esther Stocker, Mary Heilmann, Marilyn Minter, 
Cindy Wright, Ellen de Meutter, Tina Gillen en Annick Lizein.
Samengebracht door Hans Theys.
De Markten, Brussel. Van 12 april tot 13 mei 2010. 

‘Flesgeesten’
Met werk van Ann Veronica Janssens, Bart Lodewijks, Berlinde De 
Bruyckere, Bernd Lohaus, Damien De Lepeleire, Dirk Braeckman, Elly 
Strik, gerlach en koop, Johan De Wilde, Julia Wlodkowski, Kati Heck, 
Nadia Naveau, Nathalie Guilmot, Raoul De Keyser, Rein Dufait, Ronald 
Ophuis, Walter Swennen en Tamara Van San.
Samengebracht door Hans Theys voor Project Space 1646, Den Haag.
Van 6 tot 28 februari 2010.

Pencil Towers, Stone Fish, Rising Suns, Ghosts, Auras and Other 
Delicioulsly Emerging Entities (Things that appear are generally friendly, 
but they tend to escape us.)
Met werk van Bart Lodewijks, Stijn Van Dorpe, Fia Cielen, Tamara Van 
San en Lieven Segers. Samengebracht door Hans Theys en Frank Maes.
Rossi Contemporary, Brussel. Van 5 februari tot 14 maart 2009.

‘Faux Jumeaux’
Een project van Michel François. Curatoren: Michel François, Philippe 
Van Cauteren, Hans Theys, Frank Maes, Laurent Jacob, Joël Benzakin, 
Christine Macel en anderen. Voorstel van Hans Theys met werk van 

Damien De Lepeleire, Rem Koolhaas, gerlach en koop, Herman Van 
Ingelgem, Paul Hendrikse, Edith Dekyndt, Maarten Vanden Eynde, Gert 
Robijns, Koen Deprez en Kim Adams.
S.M.A.K., Gent. Van 22 mei tot 21 juni 2009.

‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’
Met werk van, in volorde van verschijning, Leon Vranken, Damien 
De Lepeleire, Boris Beaucarne, Koen Deprez, Philip Catherine, Geert 
Goiris, Jürgen Ots, Bernd Lohaus, Philip Janssens, Yu-Sheng Ho, Austin 
Shull, Danny Devos, Fanny Zaman, Dennis Tyfus, Tomas Boiy, Michel 
Francois, Christophe Terlinden, Ann Veronica Janssens, Walter Swennen, 
Dimitri Vangrunderbeek, Boy en Erik Stappaerts, Luc Deleu & TOP 
Office, Viviane Klagsbrun, Tim Segers, Lode Geens, Guy Rombouts, 
Anne Daems, Kenneth Andrew Mroczek, Xiao Xia, Joaquim Pereira 
Eires, Lieven Segers, Jan Kempenaers, Clarina Bezzola, Andy Wauman, 
Xavier Noiret-Thomé, Machteld Bernaert, Lucia Bru, Ane Vester, Nadia 
Naveau, Céline Felga, Erwan Maheo, Martin Maloney, Pol Matthé, 
Vaast Colson, Wouter Bolangier, Fred Bervoets, Kris Vanhemelrijck, 
Marc Van Tichel, Chris Straetling, Harry Heirmans, Giles Thomas, Roel 
Jacobs, Lionel Estève, Robert Suermondt, Filip Denis, Christian Van 
Haesendonck, W. Vynck, gerlach en koop, Olivier Stévenart, Tamara Van 
San, Koen Theys, Monica Droste, Michel Frère, Francis Jacoby, Teatske 
Burgerjon, Paul Casaer, Tim Knapen, Lara Dhondt, Idriz Jossa en Rik 
Wouters.
NICC, Antwerpen; Galeria Klerkx, Milaan; Lokaal01, Breda. 
Van 25 februari tot 31 december 2007.

‘Small Stuff Three (Meeting Bernd Lohaus)’
Met werk van Vaast Colson, Lieven Segers, Pol Matthé, Freek Wambacq, 
Sophie Nys, Tamara Van San, Nico Dockx, Kati Heck, Reinaart Vanhoe, 
Andy Wauman, Lara Dhondt, Ada Van Hoorebeke, Stijn Van Dorpe, 
Yoko Enoki, Nele Tas, Nicolas Baeyens, Yokochi Hironobu, Tom 
Liekens, Nick Andrews, Caroline Coolen, Philip Janssens, Tim Segers, 
Lode Geens, Riaan Van Jaarsveldt, Steven Elsen, Leon Vranken, Hans 
Wuyts, Peter Lemmens, Tomas Boiy, Nadia Naveau, Céline Felga, Ilke 
De Vries, Geert Saman, Jürgen Ots, Paul Hendrikse, Dennis Tyfus en 
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Kenneth Andrew Mroczek, Walter Swennen, Harm Hajonides, Marc Van 
Tichel, Guy Rombouts, Damien De Lepeleire, Ann Veronica Janssens en 
Bernd Lohaus.
Herman Teirlinckhuis, Beersel; Felix De Boeck Museum, Drogenbos en 
Frankveld, Beersel. Van 9 september tot 30 oktober 2007.

‘Bernd Lohaus – Eupen, Beersel und anderes’
Herman Teirlinckhuis en Frankveld Park, Beersel, Mei 2007. 

‘Filter’
Astudeertentoonstelling met masterstudenten van Post St. Joost, Breda. 
Met werk van Leon Vranken, Hans Wuyts, Steven Elsen en anderen.
De Fabriek, Eindhoven, 2005

‘One By One’
A five months lasting exhibition evolving in three phases, each 
introduced by an opening.
Met werk van Vaast Colson, Olivier Stévenart, Paul Hendrikse, Damien 
De Lepeleire en Ann Veronica Janssens
Herman Teirlinckhuis, Beersel. Van september 2004 tot januari 2005.

‘Walter Swennen. On papel’
Herman Teirlinckhuis, Beersel, 2003

‘Damien De Lepeleire. Empereur de Chine’
Herman Teirlinckhuis, Beersel, 2003

‘Mo(uve)ments’
Concept en coördinatie van Patries Wichers. Curatoren: Johan Pas, 
Liliane Dewachter, Hans Theys, Anny De Decker en Ulli Lindmayr in 
samenwerking met Guillaume Bijl, Anny de Decker & Bernd Lohaus, 
Joëlle Tuerlinckx en Guy Rombouts. 
Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen en NICC, Antwerpen, 2000.

‘Small Stuff II’
Met werk van Orla Barry, Guillaume Bijl, Anne Daems, Franky DC, Luc 

Deleu, Filip Denis, Els Dietvorst, Christoph Fink, Michel François, Ann 
Veronica Janssens, Jan Kempenaers, Viviane Klagsbrun, Bernd Lohjaus, 
Willem Oorebeek, Ronald Ophuis, Guy Rombouts, Gerry Smith, Olivier 
Stevenart, Walter Swennen, Koen Theys, Giles Thomas, Joëlle Tuerlinckx, 
Michael Van den Abeele. Philippe van Cutsem, Richard Venlet en Angel 
Vergara.
Herman Teirlinckhuis, Beersel, 2000.

‘Small Stuff New York’
Met werk van Orla Barry, Guillaume Bijl, Leo Copers, Anne Daems, 
Franky DC, Luc Deleu, Filip Denis, Els Dietvorst, Monica Droste, 
Christoph Fink, Romy Finke, Michel François, Ann Veronica Janssens, 
Viviane Klagsbrun, Bernd Lohaus, Panamarenko, Guy Rombouts, Walter 
Swennen, Koen Theys, Joëlle Tuerlinckx, Michael Van den Abeele, Wein 
van den Broucke, Richard Venlet en Angel Vergara.
Samengebracht door Hans Theys. 
Nicole Klagsbrun Gallery, New York, oktober - november 1999

‘Small Stuff I’
Met werk van Orla Barry, Guillaume Bijl, Leo Copers, Anne Daems, 
Franky DC, Luc Deleu, Filip Denis, Els Dietvorst, Monica Droste, 
Christoph Fink, Romy Finke, Michel François, Ann Veronica Janssens, 
Viviane Klagsbrun, Bernd Lohaus, Panamarenko, Guy Rombouts, Walter 
Swennen, Koen Theys, Joëlle Tuerlinckx, Michael Van den Abeele, Wein 
van den Broucke, Richard Venlet en Angel Vergara. Samengebracht door 
Hans Theys.
Herman Teirlinckhuis, Beersel, juni - september 1999
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