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‘En er ontstond een grote droogte. 
De dichters kwamen aan. Als koningsgieren 

Streken zij neer over Watou,  
Zijn veestapel en zijn gewassen.’  

(uit: Luuk Gruwez, De Bezetting van Watou)   

‘Wanneer de dichters zijn verdwenen, 
Breng eerst de slager weer tot leven, 
Wek dan de kroegbaas uit de doden op. 
De loodgieter, de fröbeljuf, de kok: 

Laat allen uit hun graven komen. 
De dichters zijn goddank weer weg.’  

(uit: Luuk Gruwez, De Ontzetting van Watou) 
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Inleiding  
Ooit was Watou gewoon een ‘lokaliteit’ in de Westhoek. Een 
landbouwersdorp in een streek met een beladen geschiedenis. 
Een gehucht met een centraal plein, een kerktoren, een 
brouwerij en kaasmakerij, een bakker misschien en 
hoogstwaarschijnlijk ook een vereniging voor vinkenzetters. Op 
initiatief van één man werd het piepkleine, ingedommelde dorp 
op de kaart gezet. Door er elk jaar een manifestatie van kunst 
en poëzie op te zetten, verkreeg het dorp internationale faam. 
Nu is Watou voor velen de incarnatie van de landelijke idylle, 
het rurale paradijs, het Walhalla van de poëzie dat ieder jaar 
weer bevolkt wordt door hordes kunstenaars uit alle 
windstreken. Een welhaast mythisch oord. 
Ja, de locaties zijn mooi en de weersomstandigheden optimaal. 
En toch is er iedere keer weer iets in Watou wat me tegen de 
borst stoot. Misschien is het de opdringerige aanwezigheid van 
het beeld, de dwingelandij van het woord, de inherente 
poëtische kracht van het landschap en de boerenlucht in de 
stallen die doet denken aan Vlaamse films. Het is een beetje 
teveel van het goede: het landschap, de boerenlucht, de 
gedichten en de kunstwerken. Als je hier nog niet ontroerd 
wordt, zal je het waarschijnlijk nooit worden, zo lijkt dit 
dorp je toe te fluisteren. Ik heb in Watou maar zelden kunnen 
vinden wat iedereen er in overvloed lijkt te zien: poëzie en 
het melancholisch geluk te beseffen dat iemand op een heel 
eenvoudige manier wat schoonheid en ontroering voor jou 
creëert. 
Sinds 1998 ben ik als suppoost getuige geweest van de 
werkwijze van de organisatoren en curatoren. Vooral de 
retoriek van beide partijen, het onverstoorbaar cultiveren van 
de mythe ‘Watou’ heeft me steeds geboeid en verbaasd. Deze 
thesis leek mij de gepaste gelegenheid het ‘systeem’ rond de 
Poëziezomer te analyseren, de invloed van de verschillende 
actoren te bestuderen en vooral motivaties en discoursen onder 
de loep te nemen en eventueel in vraag te stellen. Een 
objectieve analyse is het doel, maar door mijn betrokkenheid 
bij het ‘event’ is het vaak moeilijk enige subjectiviteit te 
mijden. 
25 jaar Poëziezomers leveren een veelheid aan informatie op. 
Het is dan ook bijna uitgesloten een volledig overzicht van 
alle edities te brengen. Het gaat er mij niet om naar 
volledigheid te streven, maar eerder enkele tendensen aan te 
halen die tekenend zijn voor de Poëziezomer als project, als 
systeem.  
In een eerste hoofdstuk wordt in een notendop de geschiedenis 
geschetst van de tentoonstelling. Daarbij zijn enkele 
duidelijke verschuivingen binnen het concept op te merken. 
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Waar het er in de beginne louter om ging ‘iets cultureels’ te 
doen in het dorp en het dorp zo nieuw leven in te blazen, zag 
organisator-dichter Gwij Mandelinck na verloop van tijd zijn 
kans ook poëzie bij het project te betrekken. De initieel 
louter beeldende tentoonstellingen worden, na een mager 
experiment in 1991, vanaf 1992 eenmanstentoonstellingen vol 
poëzie met extra aandacht voor de interactie tussen beeld en 
woord. 1998 betekent opnieuw een ommekeer. De curator doet 
zijn intrede en maakt duidelijk dat beide disciplines autonoom 
van elkaar moeten werken. Van interactie of confrontatie 
tussen woord en beeld is nauwelijks nog sprake. De kunst staat 
bijna volledig op het voorplan. Dit hoofdstuk biedt een 
historisch kader waartegen de verschuivingen in klemtoon en 
concept beter geplaatst kunnen worden. 
In het tweede hoofdstuk wordt de invloed van de curator dieper 
bestudeerd. Jan Hoet is de meest invloedrijke curator die aan 
het project deelneemt. Hij tovert Watou om tot een 
buitenverblijf van zijn museum. Nadat hij met Chambres d’Amis 
voor een eerste keer uit het museum trekt en daarmee een 
bijzondere daad stelt, lijkt hij hier het naar buiten trekken 
te cultiveren en het te verheffen tot een genre op zich. Alle 
middelen worden ingezet om zowel kunstwerk en omgeving te 
buigen naar zijn verhaal. Het idee blijkt succesvol en dus 
probeert men dit de jaren erna verder uit te buiten. Het 
concept wordt steeds herhaald, maar er ontstaat wel een enorme 
retoriek rond de zogenaamde veranderingen, de 
‘grensoverschrijdende’ ingrepen, de ‘vernieuwende’ 
invalshoeken. Het blijven echter variaties op eenzelfde thema 
die door de drang naar volk en erkenning, zich nestelen in een 
georganiseerd systeem. 
In de daaropvolgende hoofdstukken wordt de invloed van de 
curator op drie andere belangrijke elementen van de 
Poëziezomer onderzocht. Er wordt gekeken in hoeverre 
kunstenaars meedraaien in dit systeem. Kan de thematiek van 
een editie en de kans zich te tonen aan een groot publiek de 
kunstenaar verleiden mee te heulen met de curator, eigen werk 
aan te passen of zijn oeuvre anders te verklaren? Of laat het 
hele systeem de kunstenaar onverschillig en blijft hij 
onverstoorbaar zijn eigen ding doen? 
De benadering van de gedichten heeft onder ‘het auteurschap 
van de curator’ te lijden en men zoekt naar manieren om de 
plaats van de poëzie te verdedigen. Mandelinck stelt een 
samensmelting van de verschillende disciplines als doel maar 
moet uiteindelijk beseffen dat elke discipline autonoom werkt. 
Toch blijft hij zoeken naar manieren om beiden met elkaar te 
confronteren, wat vaak leidt tot geforceerde combinaties en 
een vernauwing van de rijkdom van de werken op zich. 
De derde factor slaat op de locaties, die als onconventioneel 
en amuseaal bestempeld worden. Het museum trekt naar buiten om 
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zich in het ‘gewone’ leven te profileren en de grens tussen 
kunst en werkelijkheid te beslechten in de vervallen en 
leegstaande hoeves en huizen. Maar door de grote populariteit 
van de tentoonstelling en de noodzakelijke publieke conditie 
die het tentoonstellen van kunst met zich meebrengt, wordt een 
institutioneel kader gecreëerd. 
De geschiedenis van de Poëziezomer, de evolutie van de 
tentoonstelling over vijfentwintig jaar kan beschreven worden 
als een kroniek van de institutionalisering, waaraan geen 
enkele tentoonstelling lijkt te kunnen ontsnappen. Het gevecht 
van de organisator tegen deze stempel en de lege woordenvloed 
ter ontkenning van het instituut vormden voor mij een 
voldoende drijfveer om bij de verschillende actoren stil te 
staan en mijn bevindingen neer te schrijven.     
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De Poëziezomer  

Zoektocht naar een concept

  

De Poëziezomer is een twee maand durende tentoonstelling van 
kunst en poëzie in een aantal leegstaande en vervallen 
locaties in een klein dorp in de Westhoek. Het project kent 
een aanvang in 1980 wanneer de dichter Gwij Mandelinck enkele 
vrienden uitnodigt om werk tentoon te stellen op de markt van 
zijn dorp Watou. Heel wat kunstenaars, maar ook collega-
dichters gaan op zijn voorstel in. Het project slaat aan en 
het concept wordt verder uitgewerkt. In de jaren tachtig laat 
men de poëzie echter links liggen en groeit de tentoonstelling 
uit van een eendaagse happening tot een zomerlang 
kunstgebeuren. Pas in 1991 rakelt Mandelinck de poëzie terug 
op met als doelstelling gedichten een groter publiek te doen 
vinden. Poëzie en kunst worden in eenzelfde ruimte met elkaar 
geconfronteerd en er wordt heel vaak nieuw werk gemaakt met 
als doel beide disciplines beter met elkaar te doen versmelten 
en zo tot een sterker geheel te komen. Het zoeken naar een 
gepaste wijze om woord en beeld op elkaar in te laten spelen, 
verschuivingen en tendensen binnen de ‘geschiedenis’ van dit 
evenement worden hierna even van nabij toegelicht.    

Het experiment

  

Diep in België, in West-Vlaanderen, voorbij Kortrijk, voorbij 
Poperinge, vlak tegen de grens met Frankrijk aan, ligt het dorp 
Watou. Er gaat geen trein heen, misschien zo nu en dan een bus.  Een 
afgelegen, weinig bezocht oord op de rand van het land, zo lijkt het. 
Toch komen hier iedere zomer zeker 15.OOO mensen van heinde en ver 
naar toe, omdat Watou in de zomermaanden een opmerkelijke verandering 
ondergaat.  Het dorp wordt dan namelijk in bezit genomen door poëzie 
en beeldende kunst.1  

Deze bezetting is te danken aan Guido Haerynck2, in de 
literaire wereld beter bekend als Gwij Mandelinck, dichter en 

                                                

  

1 VAN DEEL, Tom. Elk jaar opnieuw moet Watou worden uitgevonden. Over Gwij 
Mandelinck, in: Bekkering, Harry en Zuiderent, Ad (reds.). Jan Campert - prijzen 
1999, Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 1999, pp. 103-121.  

2 Guido Haerynck (pseudoniem Gwij Mandelinck) is op 23 januari 1937 geboren in 
Wakken (B). In Waregem volgde hij Grieks-Latijnse humaniora. Vervolgens werd hij 
leraar Nederlands en vanaf 1975 bibliothecaris in Poperinge. In 1979 kwam hij wonen 
in Watou. Sinds 1980 heeft hij er de artistieke leiding van diverse 
kunstactiviteiten. Hij schrijft zelf poëzie en proza. Sinds 1980 is hij redacteur 
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bibliothecaris, die sinds het eind van de jaren zeventig in de 
voormalige pastoriewoning van Watou woont. Nadat hij door 
uitgeverij Lannoo de opdracht gekregen heeft een boek te 
schrijven over de Westhoek1, wordt hij in 1980 door de 
gemeentesecretaris van Watou gevraagd om in de gemeente ‘iets 
cultureels’ te doen. Mandelinck kiest voor een ‘Alternatieve 
Artiestenmarkt aan de Schreve’. Hij schrijft een heel pakket 
vrienden aan uit de literaire en de beeldende wereld. Op 17 
augustus 1980 wordt Watou overspoeld door dichters, beeldende 
kunstenaars en musici en meteen ook door 10.000 bezoekers. 
Vijftien dichters dragen voor uit eigen werk en vijftien 
kunstenaars stellen verscheidene van hun werken tentoon. Watou 
beleeft zijn eigen Place-du-Tertre.  

‘Ik mag niet zeggen dat de grote namen hier toen al aanwezig waren. 
Er was nogal wat folklorekunst bij. Maar toch daagden er al bij die 
eerste keer tienduizend mensen op. In één dag welteverstaan. Er was 
in het hele dorp geen pint of koekje meer te krijgen, letterlijk 
alles was uitverkocht. Het was van de Eerste Wereldoorlog geleden dat 
men in dit niemandsland nog zoveel mensen voorbij had zien trekken.’2  

De hoge opkomst maakt de weg vrij voor een vervolg. In 1982 
wordt opnieuw een eendaagse happening georganiseerd, met 
vijftien belangrijke dichters, het Hedendaags Ballet van 
Brussel, laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd, 
schilders zoals Yvan Theys, beeldhouwers zoals José 
Vermeersch, alle met een relatief klassiek karakter. Er wordt 
ook reeds gezocht poëzie op andere manieren dan via voordracht 
op de bezoeker over te brengen. Op een stoppelveld wordt 
geëxperimenteerd met 2000 beschreven bakstenen.  
In datzelfde jaar wordt ook een eerste Gregoriaans festival 
georganiseerd in Watou. Traditie kan er zich dus duidelijk 
profileren. Nadat het plaatselijk koor de organisatie van dat 
Gregoriaans in handen heeft genomen, beslist Gwij Mandelinck 
dat er in Watou ook plaats moet zijn voor experiment. Vanaf 
1983 wordt er radicaal gekozen voor hedendaagse kunst en laat 
men de poëzie vallen. Het is de bedoeling kunst te brengen in 
Watou (op een manier zoals) die daar nog nooit gezien was. 
Mandelinck wilde een ‘andere’ tentoonstelling maken zodat 
Watou zich zou onderscheiden van andere kunstdorpjes uit de 
regio.   

                                                                                                                                                        

 

van Dietsche Warande en Belfort. In 1999 werd hij verkozen tot lid van de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.   

1 MANDELINCK, Gwij & VAN DEN ABEELE, Paul. De Westhoek. Een beeldend verhaal over 
het Heuvelland, Ieper, Poperinge, Veurne-Ambacht, Tielt, Lannoo, 1979.   

2 Gwij Mandelinck in : DE PRETER, Jeroen. Watou, haard van creatieve onrust, in: De 
Morgen, 17 juni 2000, Cultuur en Wetenschap. 
Terugblik op de Kunstzomers. 
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‘De Latemse school heeft mij altijd geboeid. Maar Beauvoorde 
soigneerde die zo goed, dat die een bijkomende vertroeteling binnen 
deze hoek best kan missen. Een overdosis Vlaams expressionisme zou de 
Westhoek fixeren op een fabel waarmee niemand is gebaat. Ik vergeet 
graag kunstenaars tegen de tijd dat ik er nood aan heb.’1  

Kunstenaars worden uitgenodigd om nieuw werk te maken waarin 
de omgeving van Watou wordt geïntegreerd. Resoluut wordt 
gekozen voor de ‘avant-garde’, als een poging om de kloof 
tussen kunst en het alledaagse leven van het dorp te 
overbruggen. Watou vormt als achterafdorp buiten de 
‘beschaafde’ wereld, een ideale plaats om de samenleving te 
ondervragen.  
De problematiek waar avant-gardekunstenaars immers mee moeten 
omgaan is, volgens Daniel Buren, ‘How can the artist contest 
society, when his art, all art ‘belongs’ objectively to that 
society?’. Brian O’Doherty bevestigt dat veel kunstenaars in 
die tijd worstelen met dit thema. ‘How does the artist find 
another audience, or a context in which his or her minority 
view will not be forced to witness its own co-optation?’2 

De tentoonstelling in Watou lijkt een oplossing te bieden 
omwille van zijn tijdelijke karakter, zijn amuseale omgeving 
en onafhankelijkheid van een museuminstituut en de aantrekking 
van een publiek dat nog moet kennismaken met kunst en niet 
bestaat uit kenners. Watou is daarenboven een dorp met een 
eigen geschiedenis, een oorlogsverleden, een typische 
dorpsmentaliteit en een landelijke omgeving. Elementen genoeg 
voor de kunstenaars om heel erg op de omgeving in te spelen. 
De kunstaars maken er ‘site-specific’ werk, werk dat niet eens 
bestaat zonder zijn omgeving of context, of herleiden hun 
kunst van een object naar een idee dat botst met de heersende 
moraal in het dorp.  
Mandelinck heeft heel bewust geopteerd voor experimentele 
kunst en hij beseft dat Watou een plek kan zijn voor 
confrontatie.    

‘De avant-gardekunst heeft te maken met de complete mens en met zijn 
versplinteringen. Het dorp leek mij een ideaal podium om er een 
stukje van de wereld voorzichtig neer te poten.  Reeds in de jaren 
zeventig voltrok zich in de internationale kunstmilieus de 
versplintering van de monoliet en de overgang naar het environnement. 
Kunstenaars beschouwen de ruimte waarin ze tentoonstellen niet als 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: VANDENBROUCKE, Johan. Het dorp is het dorp niet meer, in: 
Poëziekrant, jaargang 20, nr. 3-4 / mei-augustus, 1996, pp. 5-10. 
Terugblik op de Kunstzomers.  

2 O’DOHERTY, Brian. The Gallery as a Gesture, in: Artforum XX,nr. 4 (december), 
1981, pp. 26-34.  
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een passief en onverschillig decor, maar de ruimte wordt een actief 
deel van hun creatie.’1  

En:  

‘Ik geloof niet dat zoiets dergelijks kan functioneren op een andere 
plek. Nergens anders vindt je hetzelfde spanningsveld. We werken hier 
in de mest, de modder en de wei… De afwezigheid van elke 
infrastructuur zorgt voor een spanning die de creativiteit 
aanscherpt. Kunstenaars worden gedwongen hun eigen visie te verbinden 
met een omgeving die hen in de meeste gevallen totaal vreemd is.’2  

Het choquerende element is belangrijk en door de kunst te 
confronteren met een 19e eeuws-aandoend decor ook eenvoudig te 
verkrijgen. Hoewel er ook avant-gardepoëzie geschreven is, 
wordt deze als niet interessant genoeg bevonden om tentoon te 
stellen. Men had immers bij de artiestenmarkten reeds gemerkt 
dat vooral de kunst met de aandacht gaat lopen. Bovendien laat 
poëzie zich niet makkelijk van de bladspiegel scheiden zodat 
men bemerkt had dat het visualiseren van de poëzie, het 
overbrengen van het gedicht op de bezoeker, bijna een 
discipline op zich is.  

De zomer van 1985 wordt een soort hommage aan de 
assemblagekunstenaar Camiel Van Breedam. Hij maakt nieuw werk 
dat geïnspireerd is door het dorp Watou en zijn geschiedenis. 
Ondertussen worden ook oudere werken van hem tentoongesteld. 
Doordat voornamelijk rond één kunstenaar wordt gewerkt komt de 
tentoonstelling over als een relatief gaaf geheel.   

‘Van Breedam speelde in op het eigen klimaat van de streek: chemische 
wapens, oorlogswrakken in de vorm van stukken van vliegtuigen, een 
immense grafheuvel. En ik had de indruk dat de mensen heel duidelijk 
begrepen wat hij bedoelde. Die talloze gasmaskers deden van op 
afstand denken aan een puinhoop belegd met dorre bladeren. Voor de 
fijnproevers waren de assemblagekastjes subtiele vormen van poëzie. 
Die deden denken aan couveuses die de verloren en bijna ademloze 
voorwerpen zo samenbrachten dat ze zuurstof en een nieuwe vorm van 
leven kregen.’3  

De kunstzomer van Watou publiceert op dit moment nog geen 
cataloog, zodat amper beeldmateriaal van de precieze 
opstelling te vinden is. Naslagwerken over Camiel Van Breedam, 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: VANDENBROUCKE, Johan. Het dorp is het dorp niet meer, in: 
Poëziekrant, jaargang 20, nr. 3-4 / mei-augustus, 1996, pp. 5-10. 
Terugblik op de Kunstzomers.  

2 Gwij Mandelinck in : DE PRETER, Jeroen. Watou, haard van creatieve onrust, in: De 
Morgen, 17 juni 2000, Cultuur en Wetenschap. 
Terugblik op de Kunstzomers.  

3 Ibidem. 
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noch zijn officiële website1 maken duidelijk vermelding van wat 
die zomer in Watou gebeurde. Op 17 augustus 1985 kopt De 
Morgen echter: ‘Watou op stelten door tentoonstelling’ 
waardoor toch kan worden besloten dat het werk voor 
opschudding heeft gezorgd bij de locale bevolking.  

De jaren hierna blijft men focussen op experimentele kunst. De 
hedendaagse Belgische kunst werd voor een belangrijk deel 
gekenmerkt door het na-apen van internationale tendensen. Dit 
impliceert het creëren van dubbele bodems in kunstwerken die 
zichzelf relativeren. Via de ironische kijk van de kunstenaar 
levert het kunstwerk commentaar op zichzelf. Voorbeelden 
hiervan in de late jaren tachtig zijn de werken van Godfried 
Vervisch en  Luc Deleu. 
In 1986 neemt Godfried Vervisch, een Ieperse neo-
expressionist, deel aan de Biënnale in Tokio en bevestigt zo 
zijn internationale erkenning. Terug in eigen streek wil hij 
zichzelf relativeren via een symbolische interventie. Op het 
Marktplein wordt een loods geplaatst en daarin worden graven 
gedolven, zodat Vervisch zijn schilderijen, die normaliter 
statussymbolen zijn, kan begraven. De constante aanwezigheid 
van tragische, Griekse muziek geeft het geheel een meerwaarde.  
Luc Deleu wil in 1989 aanvankelijk een triomfboog oprichten 
met containers bij het binnenrijden van Watou, zoals hij dat 
had gedaan in Barcelona en Basel. Op zondagmiddag wordt op een 
extra schepencollege Deleu’s containerinstallatie afgekeurd 
omdat de constructie zou zorgen voor een wegversmalling en zo 
de kans op accidenten zou opdrijven. Deleu wordt gedwongen een 
andere oplossing te zoeken. Mandelinck blikt graag terug op 
dit voorval en vertelt in verschillende artikels2 dat Deleu de 
volgende morgen beslist de triomfboog, bestaande uit drie 
containers, neer te leggen vlak voor het gemeentehuis. Meteen 
neemt hij ook contact op met een kunstgalerij in New York met 
de melding dat hij in een belangrijke Amerikaanse straat voor 
een triomfboog een tweelingbeeld wilde uitwerken: één 
rechtopstaand en één neerliggend. Antoon Coutteneye, hoofd van 
de technische dienst en belast met de uitvoering, vertelt: 
‘Uiteindelijk heb ik de boog niet helemaal neergelegd maar een 
beetje laten zweven. Dat was schitterend. Drie enorme 
containers die twee maanden lang bleven vallen op het 
marktplein van Watou.’. Mandelinck zegt hierover: ‘Die 

                                                

  

1 www.camielvanbreedam.com  

2 o.a. in [LIBERT, Marijke. Kunst met een reukje en een tere huid, in: De Morgen, 
27 juni 1998, de Bijsluiter.] en [DE BLOCK, Lut. Watou, ‘Zomermetafoor ‘92’, in: 
Poëziekrant, jaargang 16, nr. 3 / mei-juni, 1992, pp. 29-32.] 
Deleu zelf vermeldt echter nergens duidelijk zijn ‘geste’ in Watou.  

http://www.camielvanbreedam.com
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neergehaalde triomfboog zorgde voor een mentale beeldenstorm, 
niet in New York, maar in Watou.’ 
Deleu wil via zijn werk uitspraken doen en poneert statements 
die regelrecht ingaan tegen vervlakking, middelmaat en 
intellectuele luiheid van een ingedommelde samenleving, maar 
krijgt ook hier weer vooral aandacht door de controverse die 
zijn ingreep uitlokt. In plaats van de beoogde subtiliteit 
komt spektakel steeds meer op de voorgrond.   

De tentoonstellingen krijgen achtereenvolgens de naam 
Kunstanten/Varianten (’83), Visualia (’85), Materia (’87) en 
Kunst Verpand (’89). José Vermeersch, Camiel Van Breedam, Hugo 
Heyrman, Godfried Vervisch, Leo Copers en Dees De Bruyne zijn 
enkele van de kunstenaars die tijdens de jaren tachtig 
herhaaldelijk nieuw werk maken dat een link heeft met het dorp 
en het gewone leven. Vaak gebeurt dit echter op een 
denigrerende toon. De dorpelingen voelen zich aangevallen en 
bespot via de kunstwerken. Pretentieuze kunstenaars lijken hun 
onkunde en onwetendheid in de verf te zetten. Ze nemen het 
niet langer dat ze ingezet worden in een spel dat hen te boven 
gaat. In een artikel in De Morgen in 2000, blikt Mandelinck 
terug op deze woelige periode:    

‘Ik heb jarenlang een hard gevecht met de bevolking moeten leveren. 
Er is een tijd geweest dat ik mijn huis moest laten bewaken door de 
politie. De haat keerde zich vooral tegen de beeldende kunst. Om die 
reden plaats ik de werken alleen nog binnenskamers.’1  

In 1996 toonde hij reeds begrip voor de nogal extreme reacties 
van de bevolking en hij verklaart ze als volgt:  

‘Ik kan mij nu beter voorstellen wat experimentele kunst in een 
Westhoekdorp, formaat Watou, kan veroorzaken: achterdocht 
doorfluisteren, het gevoel krijgen mentaal geannexeerd te worden, 
ongeduldig worden omdat je niet onmiddellijk een antwoord kan 
formuleren op een vraag die in de lucht hangt.’2  

Rudi Laermans, docent cultuursociologie aan de KUL en 
essayist, vertelt in een paneldiscussie over hedendaagse kunst 
vandaag, georganiseerd in het kantoor van De Witte Raaf, wat 
hij denkt over de kansen van kunst om buiten instituties te 
opereren.  

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: DE PRETER, Jeroen. Watou, haard van creatieve onrust, in: De 
Morgen, 17 juni 2000, Cultuur en Wetenschap.  

2 Gwij Mandelinck in: VANDENBROUCKE, Johan. Het dorp is het dorp niet meer, in: 
Poëziekrant, jaargang 20, nr. 3-4 / mei-augustus, 1996, pp. 5-10.  
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‘Kunstwerken laten zich moeilijker verzamelen, omdat het installaties 
zijn, of gewoonweg interventies. Deze ontwikkeling gaat hand in hand 
met een nieuwe verkoopbaarheid van kunst in termen van een groot 
publiek. Het resultaat is kunst die voor een publiek gemaakt wordt. 
Ik noem dat retorische of theatrale kunst. Ik sta daar heel 
ambivalent tegenover. Enerzijds moet je vaststellen dat kunst 
daardoor veel meer met publieke betekenissen werkt – publieke 
betekenissen rond ‘lichaam’, ‘vrouw’, ‘man’, ‘nacht’, ‘donker’, 
‘slapen’, ‘eten’, noem maar op – wat ik een goede zaak vind. De 
andere kant van het verhaal is natuurlijk dat je vaak heel makkelijke 
retorische kunst krijgt, ongelooflijk makkelijke ervaringskunst die 
echt inspeelt op een soort directe sensatie en eigenlijk indrukskunst 
wordt.’1  

Met dit citaat beschrijft Laermans eigenlijk wat in Watou 
gebeurt. De kunstenaars willen een groot, onwetend publiek 
aanspreken en dikken daarom het contrast tussen het elitaire 
statuut van kunst en het kleinburgerlijke van het dorp aan. Op 
die manier worden kunstwerken verkregen die vaak wat gratuit 
mikken op het choquerende effect. 
Gwij Mandelinck geeft jaren later, in 2000, grif toe dat niet 
alle interventies van de jaren tachtig even geslaagd waren.    

‘Ik geef vandaag volmondig toe dat wijzelf meer dan eens hebben 
geëxperimenteerd, dat onze vleugels braken, dat onze durf soms groter 
was dan ons inzicht, dat wij van de helft van een nederlaag de helft 
van een overwinning moesten leren maken.’2  

De populariteit van de kunstzomers in de jaren tachtig leveren 
Watou wel iets op. In 1985 wordt heel het centrum van Watou 
bij Koninklijk Besluit gepromoveerd tot beschermd 
‘dorpsgezicht’. Samen met Damme het enige centrum van West-
Vlaanderen dat voor zijn daken, gevels en straten een 
dergelijke beschermlaag krijgt. In juli 1989 krijgt Watou van 
de Minister van Ruimtelijk Ordening het statuut van 
herwaarderingsgebied.  

De kunstzomers van de jaren tachtig mogen dan niet altijd een 
even hoogstaand niveau bereikt hebben, het doel te choqueren 
werd wel steeds behaald, waardoor Watou vaak voor controverse 
heeft gezorgd en zo aan naambekendheid heeft gewonnen. Meer 
nog, Watou wordt een topbestemming binnen het aanwakkerende 
‘kunsttoerisme’. Daar de experimentele werken steeds meer 
neigen naar spektakelkunst, wordt het tijd een nieuwe, 
commerciële richting in te slaan om de bezoekers te blijven 

                                                

  

1 BRAMS, Koen. Hedendaagse kunst, vandaag: tweede paneldiscussie. 29 januari 2000, 
kantoor van ‘De Witte Raaf’, in: De Witte Raaf, nr.80/maart, 2000.  

2 Gwij Mandelinck in : DE PRETER, Jeroen. Watou, haard van creatieve onrust, in: De 
Morgen, 17 juni 2000, Cultuur en Wetenschap.  
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lokken. De bezoeker weet de combinatie van kunst met een 
plattelandsdorp in elk geval te appreciëren. De potentie van 
deze combinatie wordt in de jaren negentig verder afgetast.     

“Ga nu, verzen…”

  

In 1991 realiseert Mandelinck een nieuw concept, dat hem, als 
dichter, vast al langer voor ogen had gezweefd: de combinatie 
van poëzie en beeldende kunst. Hij wil woord en beeld bij 
elkaar brengen op verschillende locaties, dus in samenhang met 
de architectuur en het landschap. Omdat in zijn visie het 
woord centraal moet staan, worden de zomers geen Kunstzomers 
meer genoemd, maar Poëziezomers.  
Mandelinck vraagt aan vijfentwintig dichters uit Vlaanderen en 
Nederland een plastisch kunstenaar te zoeken om één of 
meerdere gedichten te begeleiden. Het motto van de 
tentoonstelling wordt ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen’, 
een vers van Slauerhoff. De kunstenaars krijgen dus de 
opdracht om voor de dichter ‘als het ware een tweede woning te 
creëren.’  

‘De keuze voor poëzie – dat bedreigde genre – heeft veel te maken met 
het dorp zelf. Watou ligt niet alleen geografisch, maar ook mentaal 
zo marginaal dat het dorp niets te verliezen heeft. Daar kan de 
poëzie (als een bescheiden KMO) zich de luxe permitteren aan 
nuloperaties te doen, daar kan een dorp – geborgen in de aars van het 
Nederlandse taalgebied – zich een zomer lang vereenzelvigen met 
poëzie, die per bundel slechts gemiddeld een rugbreedte haalt van 
0,75 cm.’1    

Het woord krijgt in het hele dorp de overmacht. Straatnamen 
krijgen namen van dichters en verzen worden op straten 
geschreven. De kunstwerken vormen eerder een illustratie bij 
het gedicht. Hierbij kan men zeker niet spreken van grote 
kunst, maar het is wel een sympathieke poging kunst bij het 
‘gewone volk’ te brengen.   

‘Zo werd de keuze van de beeldende kunst aanvankelijk overgelaten aan 
de uitgenodigde dichter. Gevolg was dat er in Watou, behalve 
topwerken van onder meer Raveel en Deleu, ook wel eens troep stond 
uitgestald.’2  

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. Watou: een metafoor, in: Mandelinck, Gwij (red.). Dichters rond 
José Vermeersch, Watou, Wek/Roep Cultuur, 1992, pp. 9-11.  

2 Gwij Mandelinck in : DE PRETER, Jeroen. Watou, haard van creatieve onrust, in: De 
Morgen, 17 juni 2000, Cultuur en Wetenschap.  
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Het jaar erop, in 1992, wordt wat gesleuteld aan het concept. 
Zestien gedichten worden geplaatst bij zeventig kunstwerken 
van de beeldhouwer José Vermeersch. De titel wordt ‘Dichters 
rond José Vermeersch’.   

‘De optie voor Vermeersch was meer geïnspireerd door zekerheden dan 
door risico’s. Die keramist heeft Egyptische, pre-Columbiaanse en 
vooral aardse houvasten. Zijn er in Vlaanderen vijf beeldhouwers die 
verder van ons afstaan en tezelfdertijd van hun sjablonen onze 
belangrijke archetypes maken?’1  

Ten eerste wordt voor Vermeersch gekozen om er zeker van te 
zijn dat er sterk werk wordt tentoongesteld, en geen ‘troep’ 
zoals het jaar ervoor. Er wordt gekozen voor zekerheid, voor 
kwaliteit. Op die manier kan de kunst weerwerk bieden aan de 
poëzie die erbij wordt geplaatst. Er worden ook veel meer 
beeldhouwwerken gekozen dan gedichten om te vermijden dat het 
werk een illustratie wordt van het gedicht. Bovendien dient de 
‘hommage’ als een soort bedankje voor het feit dat Vermeersch 
ook in de jaren tachtig heel actief heeft meegewerkt aan de 
artiestenmarkten en kunstzomers.  

‘Mijn eerste keuze was: ik kies opnieuw voor de poëzie in combinatie 
met beeldende kunst. Ik kon hetzelfde doen als vorig jaar, maar dan 
zou ik een cliché van ’91 bekomen en ik wil mezelf niet imiteren. Wat 
de beeldende kunst betreft, heb ik wel een bewuste keuze gemaakt voor 
iemand die een soort van voltooiing benadert. We brengen een 
retrospectieve van het werk van José Vermeersch. Hij heeft een eigen 
stijl die je op kilometers afstand kan herkennen. Ik had dus 
theoretisch om het even welke kunstenaar kunnen kiezen, maar 
misschien speelt de vriendschap ook wel een rol. Ik vind dat het werk 
van Vermeersch onderschat is. Hij is het slachtoffer geworden van 
bepaalde posities in de wereld van de beeldende kunst.’2  

Vermeersch neemt zelf de keuze van de kunstwerken op zich en 
probeert daar ook hoogtepunten in vast te leggen. Ook bij de 
keuze van de gedichten heeft hij inspraak. Hij vraagt immers 
nadrukkelijk ‘hem niet te fixeren op dingen die gebeuren rond 
de dood, rond die absolute roerloosheid die de beelden 
schijnbaar uitstralen, want in die beelden zit er ook een vorm 
van vitaliteit.’ 
José Vermeersch is een relatief klassiek beeldhouwer en ook de 
keuze van de gedichten is bijna klassiek binnen het genre van 
de moderne poëzie. Er wordt geopteerd voor o.a. Hugo Claus, 
Erik Spinoy en Ida Gerhardt. Waar het bij de ‘kunstzomers’ 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. Watou: een metafoor, in: Mandelinck, Gwij (red.). 
Dichters rond José Vermeersch, Watou, Wek/Roep Cultuur, 1992, pp. 9-11.  

2 Gwij Mandelinck in: DE BLOCK, Lut. Watou, ‘Zomermetafoor ‘92’, in: Poëziekrant, 
jaargang 16, nr. 3 / mei-juni, 1992, pp. 29-32.  



 

20

vooral de bedoeling was te choqueren, lijken nu alle avant-
garde trekjes verdwenen te zijn.  

‘Uiteindelijk is het zo dat ik een stuk verzoening nastreef. 
Anderzijds herneem ik de avant-garde door de derde factor van deze 
zomer, de ruimte, de link tussen beeld en poëzie. Dit jaar wordt de 
nadruk gelegd op het ruimtelijke.’1  

Stéphane Beel is de duivelskunstenaar die poëzie en beeld via 
een avant-garde invalshoek moet benaderen. Geert Bekaert, 
professor architectuur aan de KUL, raadt Mandelinck deze 
architect aan omdat ‘hij de ruimte vervoegt en zijn naam 
verbindt aan dingen die niet direct binnen zijn context 
passen. Hij hanteert dezelfde indringende technieken waarmee 
ook de media op dit moment de massa bespelen. Vandaar het 
spanningsveld dat vervreemding zal oproepen.’2 

Beel heeft de dubbele taak om én de gedichten te visualiseren 
én om die visualisaties in confrontatie te plaatsen met de 
kunstwerken. Hij vult de ruimte op via een architectonische 
invalshoek en via gesofisticeerde technieken, via 
videoapparaten, diaprojectoren, videoschermen, 
tekstverwerkers, geluidsbanden en dergelijke, steeds met de 
bedoeling de eigenheid van beide genres te respecteren.  

Kunst is altijd al aantrekkelijker geweest op 
tentoonstellingen omdat het visueel een grotere impact heeft. 
Door nu te experimenteren met de visualisatie van de poëzie 
wordt deze als even belangrijk aanzien en kunnen beide genres 
gelijkwaardig naast elkaar staan. De visualisatie van het 
gedicht wordt eerder gezien als een kunstwerkje op zich. Door 
ook niet elk kunstwerk aan een gedicht te koppelen kunnen 
beide afzonderlijk ervaren en beoordeeld worden.  

Dit is ook het eerste jaar dat een catalogus uitgegeven wordt. 
Deze bevat een voorwoord van Gwij Mandelinck waarin hij zijn 
keuze voor Vermeersch en zijn doelstellingen duidelijk maakt. 
En uiteraard bevat deze ook alle tentoongestelde gedichten en 
foto’s van de werken.   

De zomer van ’93 wordt ‘Poëzie rond Roger Raveel’. Het concept 
van het vorige jaar had geleid tot een samenhangend geheel 
waar kunst en poëzie vredig naast elkaar leefden. Deze keer 
wil men wat meer rivaliteit genereren tussen de twee 
disciplines. Waar er het vorige jaar duidelijk een overmacht 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in : DE BLOCK, Lut. Watou, ‘Zomermetafoor ‘92’, in: Poëziekrant, 
jaargang 16, nr. 3 / mei-juni, 1992, pp. 29-32.  

2 Ibidem.  
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aan kunst was (70 kunstwerken t.o.v. 16 gedichten) wordt nu 
gepoogd de poëzie iets nadrukkelijker naar voren te brengen. 
29 gedichten begeleiden 29 kunstwerken. Raveel had 
medezeggenschap over de keuze van de gedichten en de locatie 
en hij maakte zelfs verschillende nieuwe werken, om nog beter 
te kunnen inspelen op/rivaliseren met het gedicht en de 
omgeving. Beel verzorgde opnieuw de visualisering van de 
gedichten en de link met de ruimte.   

‘Elk gedicht is in min of meerdere mate aan/afwezig in een doek of 
een concept van de beeldende ankerman. En soms gaat die confrontatie 
lijken op een race: de poëet zit precies achter de elleboog van 
Raveel en zo zoeken ze met zijn beiden naar een eindstreep die de 
bezoeker voortdurend kan verleggen. Het ene kunstgenre stelt zich op 
bepaalde plaatsen zelfs superieur op tegenover het andere. Zoiets 
gaat lijken op een concours.’1  

Gedicht en kunstwerk bevatten zodanig veel verwijzingen naar 
elkaar dat het onmogelijk wordt ze van elkaar los te koppelen. 
De ene discipline staat ten dienste van de andere. Het wordt 
moeilijk een perceptie te vormen van elk werk afzonderlijk. 
Heel vaak draait het om spielerei, beelden in het werk 
herkennen in woorden in het gedicht, zodat men eigenlijk 
beiden minder gaat appreciëren om hun inherente kwaliteiten. 
De combinatie wordt het belangrijkste item.   

Na de schilder Raveel in het middelpunt te hebben geplaatst, 
kiest Mandelinck voor 1994 de dichter Hugo Claus als bindende 
factor. Hij maakt een bloemlezing van 25 gedichten en gaat 
dan, in overleg met de dichter, op zoek naar bijbehorende 
beeldende kunstenaars. Claus’ poëzie heeft zoveel 
verschillende stemmen dat het lijstje van kunstenaars navenant 
divers blijkt.    

‘Slechts als de namen op papier stonden zag ik dat Cobra in Watou als 
iets vanzelfsprekends present zou zijn, dat lyrische abstracten er 
affiniteiten zouden krijgen met beeldende kunstenaars die speculeren 
op vormfantasieën, dat de Nieuwe Visie er zou contrasteren met in 
toom gehouden plastische baldadigheid, dat de klassiek georiënteerden 
een superieure cartoonist en zelfs een conceptuele kunstenaar naast 
zich zou dulden. Zo krijgt Claus rondom zich geen beschermcomité, 
maar individuen die om beurten de dichter op de vuist lokken.’2  

De ondertitel die deze Zomer met zich meekrijgt is ‘Ga nu, 
verzen…’, als een strijdkreet en bemoediging voor de gedichten 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. “Gom het donker weg.”, in: Mandelinck, Gwij (red.). Poëzie rond 
Roger Raveel, Watou, Wek/Roep Cultuur, 1993, pp. 4-7.  

2 MANDELINCK, Gwij. “Ga nu, verzen…”, in: Mandelinck, Gwij (red.). Hugo Claus: 
beeldende kunstenaars rond de dichter, Watou, Wek/Roep Cultuur, 1994, pp. 5-7.  
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om zich meer te laten gelden. Door gedichten te kiezen van 
éénzelfde dichter kan een grotere eenheid ontdekt worden 
binnen de poëzie, zodat deze als een gaaf en gelijkgestemd 
collectief zich kan meten met de kunstwerken. Steeds weer 
blijft de strijd, de confrontatie tussen beide genres de 
drijvende kracht en motivatie van de Poëziezomer. 
De gedichten vormen een eenheid, maar puur visueel gesproken 
is er weinig samenhang te bespeuren. De beeldende kunstenaars 
komen uit alle artistieke windstreken en aangezien beelden nu 
eenmaal een onmiddellijke indruk maken, in tegenstelling tot 
woorden, die eerst gelezen en verwerkt moeten worden, 
overheerst zo op het eerste zicht de anarchie.  
Nochtans heeft Mandelinck uit het grote aanbod aan gedichten 
vooral de meest toegankelijke gekozen, om de barrière tussen 
bezoeker en gedicht zo snel mogelijk te doorbreken.   

‘Ik moest al kiezen ook rekening houden met die duizenden potentiële 
bezoekers. Ik dacht aan mensen die hier vanuit Amsterdam, Rotterdam, 
Brussel, Antwerpen en noem maar op, na twee, drie uur autorijden 
toekomen, snel eventjes op adem komen en dan weer fris genoeg moeten 
zijn om die 25 gedichten van Claus aan te kunnen.’1  

Vreemd dat een organisator, die zich als doel stelt het woord 
van zijn ondergang te redden door poëzie tentoon te stellen, 
net voor die gedichten gaat kiezen die het makkelijkst te 
begrijpen zijn, gedichten die direct aanslaan bij de bezoeker. 
De keuze van gedichten wil niet aanmoedigen tot dieper 
nadenken over betekenissen, maar moet door een hoog 
amusementsgehalte het publiek voor zich winnen. De strijd om 
de gunst van het publiek wordt gespeeld op het niveau van de 
moeilijkheidsgraad: die waarbij het langst moet worden 
nagedacht, valt af.  

De meest memorabele poging om het samengaan van de 
verschillende disciplines te manifesteren, gebeurde 
ongetwijfeld tijdens de Poëziezomer van 1995. Er wordt, 
omwille van visuele samenhang, terug geopteerd voor één 
beeldend kunstenaar, Jan Fabre. Maar Fabre is naast beeldend 
kunstenaar ook regisseur, en dus heeft hij geregisseerd. Fabre 
is een installatiekunstenaar en dus heeft hij geïnstalleerd. 
Terwijl vorige jaren de architect Stéphane Beel voor de 
inrichting zorgde, heeft ditmaal de kunstenaar zelf de zomer 
gearrangeerd. Samen met Mandelinck heeft hij gedichten gekozen 
en hij heeft zelf de combinaties met zijn eigen werk tot stand 
gebracht. Het gevolg is, in tegenstelling tot wat gevreesd kan 
worden, geen one-man show. Er is het woord, de stem, het 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: DE BLOCK, Lut. Over Claus’ hondsdagen in Watou, in: 
Poëziekrant, jaargang 18, nr. 3 / mei-juni, 1994, pp. 26-28. 
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beeld. Fabre wil in eerste instantie schoonheid. Betekenis, 
kritisch zijn, wakkerschudden is tijdens deze zomer van 
ondergeschikt belang. Hij streeft naar betovering. Door zijn 
werken als decors voor de dichtkunst in te zetten en de 
gedichten te laten voordragen door stamelende acteurs komt hij 
tot een vorm van theater. 
Op 3 locaties worden telkens 7 gedichten gecombineerd met 7 
kunstwerken. De gedichten worden nadrukkelijk buiten de kamer 
met het werk geplaatst. Een gedicht tastbaar maken, de dromen 
en associaties die een gedicht kan oproepen in een theatraal 
beeld omzetten, daar gaat het Fabre om.  

1996 moet weer voor een ommekeer zorgen. De titel is ‘Wereld, 
je bent een geduldig woord’, een vers van Rutger Kopland, en 
er wordt gekozen voor 30 werken van 4 heel verschillende 
kunstenaars op 4 verschillende locaties.  

‘Mijn uitgangspunt was: afbreken wat we hebben opgebouwd. Poëzie rond 
één figuur begon ik een beetje vanzelfsprekend te vinden. Ik voelde 
dat er een soort spanning ontbrak, het vloeide allemaal nogal mooi in 
elkaar over, er was geen botsing. Ik heb dit jaar geopteerd voor 
botsende werelden.’1  

De kunstenaars zijn Marcel Broodthaers, Roel D’Haese, Aernout 
Mik en Carlo Mistiaen.   

‘Ik heb bewust voor die kunstenaars gekozen omdat ze enorm ver uit 
elkaar liggen. Ik hoop dat er een soort schokeffect ontstaat. Niet 
alleen hun kunstexpressie contrasteert sterk, maar ook hun benadering 
van poëzie.’  

Broodthaers is als dichter begonnen, en is op een zeker moment 
de, bij succes althans, meer lucratieve beeldende kunst gaan 
beoefenen. Zijn dubbeltalent wordt niet miskend: in 3 van de 
11 voor hem voorbehouden kamers is hij aanwezig met zijn 
poëzie. Zijn ‘poëziekamer’ is zelfs een bijzonderheid: 
tekstfragmenten uit het archief werden door Guy Rombouts en 
Monica Droste op de muur aangebracht. Bij de beeldende werken 
van Broodthaers koos Mandelinck bewust dichters die niet 
direct met de kunstenaar te associëren zijn.  

‘Respecteer je Broodthaers’ visie op kunst dan moet je geen poëzie 
brengen die verwant is met zijn werk, maar wel gedichten die voor een 
spanning, zelfs voor een ontwrichting zorgen.’2  
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Onverwachts wordt het tentoonstellen van Roel D’Haese een ‘in 
memoriam’. De kunstenaar had, kort voor zijn dood, zelf 
gedichten gekozen bij zijn werk. Mandelinck is hem, uit 
respect, trouw gevolgd. 
De twee jonge kunstenaars hadden heel wat minder affiniteit 
met poëzie. Ze schrokken zelfs toen duidelijk werd dat 
gedichten zo’n centrale plaats krijgen in het kunstevenement. 
Vooral Arnout Mik bleek een zekere schroom te hebben.  

‘Hij stelde op een gegeven moment voor om naast zijn werk alleen maar 
een dichtbundel open te leggen. Dat kan niet, omdat Watou in essentie 
poëzie is.’1  

Mandelinck heeft dan maar zelf de keuze van de gedichten op 
zich genomen. Mik kreeg de zogeheten Vlaamse post-modernisten 
toegeschoven (Peter Verhelst, Stefan Hertmans,…), Mistiaen de 
spaarzame dichters (o.a. Jozef Deleu en Tom Van Deel). 
De verschillende kunstwerken worden op vier aparte locaties 
tentoongesteld. Een heel bewuste keuze.  

‘Het project is zo uitgewerkt dat je tussen de locaties voor de vier 
kunstenaars ook fysisch een afstand moet afleggen: je moet je van de 
ene wereld bevrijden om open te staan voor de andere.’2  

Gwij Mandelinck is met zijn tentoonstelling Cultureel 
Ambassadeur van Vlaanderen. De belangstelling voor het project 
neemt steeds toe. Op de vraag van Marc Ruyters, journalist 
voor de Financieel Economische Tijd, over wat nu precies het 
‘mysterie van Watou’ inhoudt, antwoordt Mandelinck:  

‘Om hier te geraken moet je je letterlijk losmaken van de dagelijkse 
wereld. Je komt hier terecht in de zomer, de natuur, de grens-
ervaring. Deze manifestatie is geen consumptiegebeuren, we zitten los 
van een museum of kunsthal.’3  

In De Standaard analyseert Pascal Cornet de Poëziezomer van 
1996 en hij trekt daaruit volgende conclusie:  

‘Gwij Mandelinck werkt aan de rand van het land. Hij werkt in de 
marge, verkent grenzen want hij verkent mogelijkheden. Die bevinden 
zich altijd in een grensgebied. Dat is de essentie van creativiteit, 
maar die essentie wordt bedreigd. Door het succes, en de daaruit 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: VANDENBROUCKE, Johan. Het dorp is het dorp niet meer, in: 
Poëziekrant, jaargang 20, nr. 3-4 / mei-augustus, 1996, pp. 5-10.  

2 Gwij Mandelinck in: RUYTERS, Marc. Welluidende botsingen in Watou, in: De 
Financieel Economische Tijd, 6 juli 1996.  

3 Ibidem.  



 

25

voortvloeiende dwang om nog groter te worden, nog meer mensen aan te 
spreken, altijd opnieuw origineel te zijn.’1  

De drang om een groter publiek aan te trekken, doet Mandelinck 
in 1997 beslissen de Antwerpse, bekende en populaire 
kunstenaar Panamarenko aan te trekken. ‘Op minstens 
tienduizend betalende bezoekers rekent organisator Gwij 
Mandelinck.’2 Omdat zijn keuze niet vernieuwend genoeg is, 
wordt de titel van ‘Cultureel Ambassadeur’ niet verlengd, en 
krijgt hij dus ook niet de geldelijke steun die daarbij hoort. 
Hij wordt gedwongen een meer bescheiden versie van de 
Poëziezomer uit te bouwen. 
Dit keer geen confrontatie kunst-poëzie, geen kamertjesronde, 
geen aanschuiven meer voor met poëzie opgesmukte tableaux-
vivants.  De kunstenaar duldt geen poëzie in de buurt van zijn 
‘poëtisch’ werk en dus ‘vergeet’ Mandelinck even zijn 
doelstellingen, die hij het vorige jaar nog luid verkondigde.   

‘Wat wij nastreven, is een creatief gebeuren, een confrontatie van de 
poëzie met de beeldende kunst en de omgeving. Watou is in die zin een 
koppelaarster. Het is niet louter poëzie, het is poëzie die duelleert 
met andere kunstdisciplines, met name het beeld en de architectuur.’3  

Om de poëzie niet helemaal buiten spel te zetten, wordt een 
poëziehal gecreëerd. Vijftien bestaande gedichten en 3 nieuwe 
worden in een hangar naast elkaar ‘getoond’. In het midden van 
deze ruimte staat een werk van Panamarenko, de ‘Hofkes’. Over 
de keuze voor dit werk zegt Mandelinck:  

‘Eén van de vliegtuigen ophangen in een grote hangar, dat zou te 
evident geweest zijn. Neen, we hebben het werk van de man die altijd 
heeft willen vliegen, gedeeltelijk in de grond laten verzinken. Dit 
mocht geen retrospectief worden. Telkens probeer ik de pootjes onder 
het instituut Watou weg te zagen.’4  

Commerciële motieven doen Mandelinck steeds vaker afdrijven 
van zijn oorspronkelijke doelen. Waar de eerste Poëziezomer de 
volle aandacht op de gedichten richtte en de kunstwerken bijna 
louter illustratief waren, komt nu de kunst meer en meer op de 
voorgrond en duwen ze de gedichten in de verdrukking.  

                                                

 

1 CORNET, Pascal. Confrontatie is in Watou belangrijker dan eenheid. Poëziezomer 
rond Broodthaers, D’Haese, Mistiaen en Mik, in: De Standaard, 3 juli 1996.  

2 RUYTERS, Marc. Watou: poëzie tussen twee stoelen, in: De Financieel Economische 
Tijd, 5 juli 1997.  

3 Gwij Mandelinck in: VANDENBROUCKE, Johan. Het dorp is het dorp niet meer, in: 
Poëziekrant, jaargang 20, nr. 3-4 / mei-augustus, 1996, pp. 5-10.  

4 Gwij Mandelinck in: CORNET, Pascal. Hoge vlucht boven de Westhoek, in: 
Poëziekrant, jaargang 21, nr. 3-4/ mei-augustus, 1997, pp. 5-9.  
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De cesuur

  
1998 luidt de komst van een nieuw hoofdpersonage in: de 
curator. De kunstenaar is niet langer zelf de arrangeur van 
zijn kunstwerken in de ‘vreemde’ omgeving. De curator neemt 
zijn rol over. De tentoonstelling wordt ontworpen en 
geregisseerd rond een bepaald thema. De curator kiest 
kunstenaars en kunstwerken die binnen het thema passen, die 
het verhaal dat de tentoonstelling wil overbrengen duidelijk 
uitbeelden. 
Jan Hoet, de toenmalige museumdirecteur van het S.M.A.K. is de 
eerste die bestaande kunstwerken mag toetsen aan een 
contextwijziging van museum naar ruraal dorp. Onder het motto 
‘Voor het verdwijnt en daarna…’ plaatst hij 35 kunstwerken uit 
de museumcollectie nadrukkelijk buiten de muren van het museum 
en vult deze aan met drie in situ werken.  

‘Het leek me logisch de aanzet van eenmanstentoonstellingen te 
verbreden naar de vraag over kunst zoals die in het museum vervat 
ligt. Het museum is zowel zijn verzameling als een platform voor 
productiegerichte engagementen met kunstenaars. Het resultaat in 
Watou zal dan ook niet enkel gebaseerd zijn op de Gentse 
museumcollectie, maar wordt uitgebreid naar drie opdrachten in situ, 
ter plekke en voor die plek geconcipieerd.’1  

Wouter Davidts heeft zijn bedenkingen bij het ‘ter plekke en 
voor die plek geconcipieerd’ werken.  

‘Waar de kunst vroeger zelf het initiatief nam om uit het museum te 
ontsnappen, wordt het haar nu expliciet gevraagd. Deze gang van zaken 
is in velerlei opzichten problematisch, en niet in het minst voor de 
kunst die zich laat mobiliseren. Zo ging de oorspronkelijke 
verstorende kracht van site specific kunst net verloren met de 
expliciete vraag om site specific te zijn, om andere plekken dan het 
museum te bezetten. De term site specific bezit dan ook lang niet 
meer het kritische potentieel van weleer, maar fungeert als een 
modieuze stoplap om het verblijf buiten te verantwoorden.’2  

Mandelinck beweert dat de kunstwerken zich, ook zonder de 
beschermende omgeving van het museum thuis kunnen voelen, 
vooral ‘doordat ze een poëet bij hun complot betrekken.’3 

                                                

  

1 HOET, Jan. Voor het verdwijnt en daarna, in: De Dauw, Norbert & Mandelinck, Gwij 
(red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het verdwijnt en daarna', Leuven, Poëziezomers 
Watou, 1998, p. 7.  

2 DAVIDTS, Wouter. Ann Veronica Janssens. Super Space, in: De Witte Raaf, nr. 80 / 
juli, 1999.  

3 MANDELINCK, Gwij. Verdwijnkunst ‘op een plek om te blijven’, in: De Dauw, Norbert 
& Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het verdwijnt en daarna', 
Leuven, Poëziezomers Watou, 1998, pp. 9-11.  
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De werken die Hoet kiest zijn theatraal en spelen vooral met 
de beleving van  kunst in een niet-museale ruimte. De beelden 
en hun inplanting in de omgeving zijn zo sterk, dat een 
gedicht er nauwelijks iets essentieel aan kan toevoegen. Hoet 
kiest er dan ook bewust voor geen gedichten in de directe 
nabijheid van de werken te plaatsen. ‘De gedichten worden 
haast strikt museaal op plaquetten aangebracht. De 
museumdirecteur krijgt zijn zegje, ook als het gaat om de 
integratie van het woord.’1 Het ‘complot’ tussen dichter en 
kunstenaar moet dan vooral via geluidsinstallaties 
bewerkstelligd worden.   

‘Arrangementen kunnen dichters nauwelijks accepteren. Poëten hebben 
het voordeel dat ze geen cliché toelaten; die zijn zonder gêne 
zichzelf. Die dertig ikken moeten aan bod komen zonder teveel op te 
vallen. Soberheid lijkt een goede norm. Slechts als je je installeert 
binnen een vastomlijnde straal, hoor je de stem van de dichter.’2  

Sam Bogaerts en Herman Verschelden vormen het regisseursduo. 
Watou is door de samenwerking met Hoet geïnternationaliseerd. 
In 1999 nemen kunstenaars deel uit heel Europa en de gedichten 
komen in vertaling naar Watou. De titel wordt ‘Serendipiteit’, 
door toeval vinden waar je niet naar op zoek bent, en is 
aangebracht door Jan Hoet. De ondertitel ‘Op de grenzen van 
Europa. Sur les frontières de L’Europe. On the borders of 
Europe.’ verwijst naar het internationale karakter van de 
tentoonstelling. Jan Hoet is niet zelf de curator maar stuurt 
zijn volgelingen uit: zijn compaan bij ‘Over the Edges’ 
Giacinto Di Pietrantonio en zijn pupil Ann Demeester kiezen de 
werken. Di Pietrantonio kiest niet voor grote statements en 
selecteert geen zware werken, hij wil de bezoeker vooral een 
luchtige, zomerse tentoonstelling voorschotelen. Dit wil niet 
noodzakelijk zeggen dat hij een oppervlakkige enscenering 
neerzet. Het grote thema binnen deze editie is immers de 
Balkanoorlog. Maar hij grijpt ook graag terug naar ouder werk 
van verscheidene kunstenaars, o.a. video’s van Gilbert en 
George uit 1972 en van Michelangelo Pistoletto uit 1978.  

‘Watou gaat met de introductie van deze buitenlandse kunstenaars in 
de stallen niet alleen internationaal maar grijpt ook naar de diepte, 
naar het recente verleden van de Europese kunstgeschiedenis. Het is 
een reflex die wel meerdere curatoren maken deze dagen en die 
diepgang en een referent kader verleent aan het recentere werk.’3 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. Verdwijnkunst ‘op een plek om te blijven’, in: De Dauw, Norbert 
& Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het verdwijnt en daarna', 
Leuven, Poëziezomers Watou, 1998, pp. 9-11.  

2 Ibidem.  

3 Gwij Mandelinck in: ROELANDT, Els. Serendipiteit. De internationale Poëziezomer 
van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 23, nr. 4/ juli-augustus, 1999, pp. 8-15. 
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Het woord wordt auditief sterker door de innemende stem van 
Dirk Roofthooft, maar de confrontatie tussen werk en beeld 
blijft soms problematisch. Opnieuw wordt afstand gecreëerd 
tussen beide disciplines om beiden autonoom te laten werken, 
maar Gwij Mandelinck kan het niet laten associatieve 
verbindingen te maken, wat de rijkdom van beide soms vernauwt 
of leidt tot spielerei.  

In 2000 heet de zomer ‘Storm Centres’. De tentoonstelling 
staat in het teken van ‘de energie die kleine landen vaak 
opbrengen binnen de Europese context. In die landen ontstaan 
er soms haarden van onrust die een onverwacht arsenaal van 
creativiteit losmaken.’1 Mandelinck vindt dat deze economische 
term ook van toepassing is op de Poëziezomers want deze zijn 
immers het bewijs dat ‘het kleine ook kan knallen.’2 Opnieuw 
mag Jan Hoet, met Ann Demeester aan zijn zij, de kunstwerken 
uitkiezen en plaatsen in de vervallen stallen.  

‘Velen hadden ter gelegenheid van ‘20 jaar Watou’ een retrospectieve 
verwacht. Dat leek te vanzelfsprekend. Een kijkgat naar de toekomst 
is acceptabeler. En het kostte niet veel moeite om Jan Hoet, de 
ongeëvenaarde risicocurator, in Watou opnieuw een creatieve stek te 
geven.’3  

En:  

‘Voor de plastische uitwerking van ons project wordt er beroep gedaan 
op conservator-curator Jan Hoet, omdat die ook een sleutel heeft op 
ateliers van beeldende kunstenaars afkomstig uit landen die in 
Vlaanderen niet of nauwelijks aan bod kwamen. Daarenboven is Hoet een 
risico-curator bij uitstek.’4  

Uit vijftien landen worden veertig beeldende kunstenaars en 
drieënveertig dichters uitgenodigd om plaats te nemen in maar 
liefst acht locaties.   

‘Dit jaar wordt het ‘territorium’ sterk uitgebreid. Naast pas 
ontdekte leegstaande panden worden er ook diverse kamers van een 
onafgewerkt appartement geïntegreerd. Zo wordt er indirect een poging 
gedaan om de stilte tijdens de Poëziezomer te intensifiëren.’5 

                                                                                                                                                        

  

1 Officiële perstekst 2002  

2 MANDELINCK, Gwij. Meer dan een bries, in: Demeester, Ann, Haerynck, Jan & 
Mandelinck, Gwij (red.). Storm Centres. Poëziezomer 2000. 20 jaar Watou, 
Mariakerke/Gent, Poëziezomers Watou, pp. 19-22.  

3 Ibidem.  

4 Officiële perstekst 2002.  

5 Ibidem. 
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Voor het eerst worden ook performances opgevoerd tijdens de 
opening van de Poëziezomer. De Noor Petter Hepsö organiseert 
een picknick van dertig minuten voor kippen, schapen, ezels en 
geiten. Sislej Xhafa uit Kosovo doet beroep op het 
Filharmonisch Orkest van Antwerpen om zijn foto-installatie, 
die in Watou te zien is, driedimensionaal uit te voeren. Alle 
muzikanten dragen een bivakmuts over het hoofd. Anne-Britt 
Rage voert ‘Fort Europa !’ (afb. I-1) uit. De opkomst van 
extreem rechts in Europa wordt letterlijk uitgevochten in de 
lucht. Dertien inwoners van Watou gaan gekleed als 
parlementairen met elkaar in de clinch via een ‘vlieger-
installatie’. Op elke vlieger prijkt het portret van een 
kopstuk van Europees extreem-rechts. Het is de bedoeling dat 
de vliegers uiteindelijk elkaar uitschakelen en futloos op de 
klei komen te liggen.  

Ann Demeester blijft in 2001 curator, Jan Hoet duidt Pier-
Luigi Tazzi aan als haar helper. Deze laatste had Hoet reeds 
meegeholpen bij de negende Documenta in Kassel. Onder het mom 
‘de lege plek’ halen zij vooral jonge en onbekende kunstenaars 
aan. Drieëndertig kunstwerken voor opnieuw acht locaties. Deze 
keer wordt Watou voorgesteld als een non-lieu, een naamloze 
plek zonder identiteit om werken te selecteren die gaan over 
vluchtelingen, over de heimatloze kunstenaar. Hier is reeds 
opvallend hoe de curator een beeld kan creëren door de titel 
van zijn tentoonstelling: Watou nog als plaats van creatieve 
onrust in 2000 en in 2001 al een lege plek, allemaal 
afhankelijk van hoe het dorp ingezet kan worden in het 
discours van de curator. De curatoren leggen omstandig uit 
waarom Watou precies een lege plek is, samen vullen ze bijna 
zestig pagina’s in de cataloog. Ann Demeester laat zelfs niet 
na voor elke gekozen kunstenaar uit te leggen wat die nu 
precies met dit thema te maken heeft. Veel uitleg om aan te 
tonen dat de curator altijd gelijk heeft, dat die kunstenaars 
echt wel terecht naar Watou zijn gehaald.  

Mandelinck heeft dit jaar iets bijgeleerd. Gedichten hoeven 
niet zo nodig de werken te illustreren, hij haalt ze dit jaar 
echt uit elkaar, hangt ze niet meer in dezelfde ruimte.  

‘De gedichten werden in het verleden wat te sterk op het kunstwerk 
geplakt. Dit jaar wonen poëzie en kunst niet langer in dezelfde 
kamers. Het zijn buren geworden die bij elkaar binnenkijken, die 
elkaars geluid horen.’1  

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: DE RUYCK, Jo. Watou geeft zomerlang zijn leegte prijs, in: De 
Standaard, 5 juli 2001.  
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Stéphane Beel, die in het verleden reeds bewezen had dat hij 
met de visualisering van gedichten omkan, wordt terug naar 
Watou gehaald. Heel sobere, witte panelen fungeren als 
achtergrond voor het gedicht. Enkele dichters – de poëziegoden 
Claus, Kopland en Komrij – zijn te zien op video terwijl ze 
hun gedicht voordragen. Maar meest opvallend is de betonnen 
schuilhut op de Grote Markt/Hugo Clausplein. De neonletters 
geven aan dat dit ‘een lege plek’ is en Rutger Kopland 
debiteert er zijn gedicht ‘Een lege plek om te blijven’. Alsof 
Beel dan toch een poging wou doen, een voorbeeld wou stellen, 
van hoe beeld en woord kunnen samengaan. (afb. I-2)  

Philippe Van Cauteren, opnieuw een curator uit de stal van 
Hoet zet de Poëziezomer van 2002 op, ‘Tabula’. Het meest 
opmerkelijke verschil met de voorgaande jaren is hierbij dat 
er slechts twaalf beeldende kunstenaars aangesproken worden en 
het visueel geweld duidelijk minder impact heeft. 
Hiertegenover worden achtenveertig gedichten geplaatst, die 
door Niek Kortekaas geïntegreerd worden in de omgeving.  

‘Ik wil de hedendaagse kunstenaars een maximale kans geven. Geef ik 
enkel het woord aan de dichters, dan ben ik, als visueel dichter, 
geamputeerd. Goede kunstenaars maken een goede zomer. De twee 
disciplines zijn autonoom, maar de wereld van de dichter kan wel 
geopend worden door de beeldend kunstenaar. Ik merk dat de oudere 
generatie, iemand als Marthe Wéry, Guillaume Bijl of Christian 
Boltansky, wel openstaan voor poëzie. Maar anderen, zeg maar de 
jongere generatie, bakenen hun territorium af, zetten 
‘geurvlaggetjes’ uit en eisen resoluut de ruimte voor zich op. Het 
blijft een delicaat punt.’1   

Guillaume Bijl maakt een nieuw werk voor de tentoonstelling en 
speelt daarbij in op de context. Hij tovert de voormalige 
Parochiezaal om tot een zeventiende-eeuwse feestzaal annex 
museum. Veertien acteurs van het Poperingse amateurgezelschap 
brengen er elke week ‘De prille jaren van het graafschap 
Watou’, het theaterdebuut van de kunstenaar.   

‘In het museumpje evoceer ik het glorierijke verleden van het 
graafschap Watou tot het begin van de vorige eeuw. Bij gebrek aan 
mannelijke nakomelingen is het geslacht uitgestorven. In het 
toneelstuk wordt het begin van het graafschap van Watou belicht. Ik 
ben vertrokken van een aantal historische elementen: rond 1600 werd 
Karel van Yedeghem de eerste graaf van Watou. Hij ligt hier in de 
kerk begraven. Zijn zoon Johannes bouwde een kasteel waar Lodewijk IX 
na zijn triomftocht tegen de Nederlanden bleef overnachten en dat 
tijdens de Franse Revolutie werd afgebrand. Ook historisch: een 
schandpaal en een kluizenaar. Mijn stuk en bij uitbreiding de hele 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: BROUCKE, Nica. ‘De dichter voert hier het hoge woord’, in: De 
Morgen, 29 juni 2002, Cultuur en Wetenschap. 
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installatie is een persiflage op macht en praal en op de geschiedenis 
in het algemeen.’  

Ondanks het ‘theatrale’ werk van Bijl wordt deze Poëziezomer 
gezien als heel ingetogen en sober. Te sober voor het grote 
publiek, dat wat ontgoocheld is in de minimale aanpak. Ook de 
pers blijft heel karig met de anders zo makkelijk 
bovengehaalde superlatieven. Het wordt een dieptepunt qua 
bezoekersaantallen en dus inkomsten.   

In 2003 stelt Jan Hoet zichzelf dan maar op als vaandeldrager 
en publiekstrekker. Samen met Michel Dewilde kiest hij 
zesendertig kunstwerken die de grenzen van het kijken moeten 
aftasten: ‘Opzij van het kijken’. Opnieuw vormt het dorp de 
zogenaamde inspiratiebron voor het thema.  

‘Ik beschouw Watou niet als een idyllisch, vreedzaam of pastoraal 
poëzie-evenement. Het als ‘pittoresk’ afgeschilderd dorp draagt een 
voortdurende dreiging in zich. Watou riep bij mij eerder 
herinneringen op aan Soleil Trompeur, maar ook aan de onheilspellende 
sfeer van Twin Peaks en Village of the Damned. Achter de verstilde 
dorpsmuren stelde ik me een wereld vol agressie, bandeloosheid en 
waanzin voor.’1  

Hij heeft heel spectaculaire uitingen van angst en pijn 
bijeengezocht onder het motto ‘Fear is our business’. 
Mandelinck legt duidelijk de link tussen de actualiteit en het 
thema.  

‘Zetten wij ons voor gek als wij de indruk geven dat wij de laatste 
maanden met diverse randsituaties hadden te maken? Het was in elk 
geval moeilijk zich rustig op te stellen. Irak, Sars, zeeën waarop 
schepen crashten. We ontkwamen niet aan de associatie met de rand. 
Geïsoleerd in een mentale iglo, opgebouwd met pc’s, gemailde 
vlugschriften en stapels encyclopedieën die internet openlegt, leeft 
de postmoderne mens vaak op de tast: “opzij van het kijken”. Daar is 
onze plaats. Daar grossieren wij in onzekerheden. De zijlijn dringt 
zich aan ons op.’2  

De drang dicht bij de actualiteit aan te leunen, manifesteert 
zich ook in de keuze van de negenendertig gedichten.  

                                                

  

1 DEWILDE, Michel. ‘Fear is our business’, in: Dewilde, Michel, Haerynck, Jan & 
Mandelinck, Gwij (reds.). Opzij van het kijken. Watou Poëziezomer 2003, Gent, vzw. 
Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2003, pp. 8-9.  

2 MANDELINCK, Gwij. (geen titel), in: Dewilde, Michel, Haerynck, Jan & Mandelinck, 
Gwij (reds.). Opzij van het kijken. Watou Poëziezomer 2003, Gent, vzw. 
Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2003, p. 4.  
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‘Dat er geopteerd werd voor poëzie die de laatste drie, vier jaar 
geschreven werd, is geen toeval. Watou heeft de pretentie de wereld 
van vandaag in een uithoek te laten opflakkeren.’1  

Door kunst te selecteren die zo nadrukkelijk wordt ingehaakt 
op de actualiteit, lijkt Mandelinck vooral te willen aantonen 
dat kunst een rol kan spelen in het maatschappelijke debat, 
dat kunst ‘ertoe doet’. Kunstenaars moeten evoceren, reageren, 
troosten, de actualiteit biedt toch aanleiding genoeg? ‘Het 
S.O.S. dat de laatste maanden op onze planeet te horen was, 
werd naar de kunstenaars toe gefluisterd.’2 Het is een vorm van 
‘engagement’ als reactie van de kunstenaars om in dit onzekere 
klimaat toch zeker van hen te laten horen, als een signaal dat 
kunst haar politieke en maatschappelijke rol weer wil 
vaststellen. René Boomkens, een Nederlandse cultuurfilosoof, 
stelt in zijn essay ‘Engagement na de vooruitgang’ Dat dit een 
reactie is op het grimmige tijdperk waarin het geloof in de 
maakbaarheid verdwenen is en cynisme hoogtij viert. ‘De angst 
voor het terrorisme en de chaotische informatievoorziening van 
de media dwingen ons een alternatief te vinden voor het 
radicale individualisme van de jaren tachtig en negentig.’3 Het 
is ook een vorm van reactie om de ‘eigen wereld’ van de kunst 
te doorbreken en zo kunst te legitimeren. Een poging tot het 
overschrijden van de grens tussen kunst en leven, kunst en 
realiteit. 
‘Dat het gedicht geen illustratie wil zijn van het beeldend 
werk, dat is de ervaring van elke door de wol geverfde 
Watoubezoeker.’4[sic] De gedichten worden opnieuw uit de buurt 
van de kunstwerken gehouden en Gwij Mandelinck staat zelf in 
voor het concept van de visualisatie. De gedichten worden in 
het handschrift van de dichter weergegeven, ‘het handschrift 
dat meer weergeeft dan de poëet zou wensen.’  

‘Voor de Poëziezomer is de actualiteit nooit drijfzand.’5, zo 
begint in 2004 het voorwoord van Gwij Mandelinck in de 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. (geen titel), in: Dewilde, Michel, Haerynck, Jan & Mandelinck, 
Gwij (reds.). Opzij van het kijken. Watou Poëziezomer 2003, Gent, vzw. 
Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2003, p. 5.  

2 Gwij Mandelinck in: VAN DUIJNHOVEN, Serge. Opzij van het kijken: Watou, in : De 
Groene Amsterdammer, 26 juli 2003.  

3 BOOMKENS, René. Engagement na de vooruitgang, in: Reflect #01, Nieuw Engagement. 
In architectuur, kunst en vormgeving, Rotterdam, Nai Uitgevers, 2003, pp. 10-26.    

4 Ibidem (1).  

5 MANDELINCK, Gwij. Olie voor scharnieren, in: Haerynck, Jan, Haerynck Maria, 
Hondekijn, Agnes & Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur zonder huis die nog 
openstaat’. Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 
2004, p. 3-4.  
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cataloog. Het aanschurken bij de actualiteit en het aansporen 
tot een vorm van engagement zet zich dus voort, deze keer 
onder de titel ‘Als een deur zonder huis die nog openstaat.’  

‘Dit jaar primeert indirect de vraag: kunnen we nog om de 
digitalisering van ons wereldbeeld heen? We zitten dagelijks met onze 
neus in de schuimlaag van een waterval informatie. Zie ons hollen 
doorheen de cyberspace. Een surrealistisch tafereel? In onze 
menselijke communicatie worden tijd en ruimte als begrenzende 
factoren weggetoverd.’1  

De beeldende kunst werd gekozen door – alweer - Jan Hoet en 
notoir kunstverzamelaar Lieven Declerck. Er werd geopteerd 
voor vijfendertig kunstwerken, waaronder vier ‘in situ’ 
gemaakt door Angelika Höger, Pieter Vermeersch, Hans Op de 
Beeck en Matthieu Ronsse. Uit de collectie van Declerck zijn 
vooral werken gekozen die de ‘ruimtelijkheid’ die de titel 
reeds moet opwekken, in zich hebben. Vooral Minimal Art en 
Land Art zijn vertegenwoordigd, met o.a. Andre, Serra, Long, 
LeWitt en Artschwager. 
Marc Ruyters analyseert in zijn voorwoord voor de cataloog wat 
Watou onderscheidt van andere extra-muros tentoonstellingen.  

‘En dan zijn er de vermaledijde tentoonstellingen in situ: terwijl de 
galerie of het postmodernistisch museum er alles aan doen om de kunst 
een zo ‘neutraal’ mogelijke omgeving aan te bieden, probeert de 
curator van de in situ-tentoonstelling de omgeving actief te laten 
deelnemen aan de kunst. Meestal wordt hier de confrontatie opgezocht: 
kunst versus natuur, kunst versus industrie, kunst versus mode, kunst 
versus verpauperde woonwijk, kunst versus kusttoerist. De meeste van 
dergelijke projecten zijn tot mislukken gedoemd, om een eenvoudige 
reden: natuur, industrie, mode, verpauperde woonwijken en 
kusttoeristen zijn meestal matig tot geheel niet geïnteresseerd in 
kunst. 
Hoe zit het dan met de Poëziezomer van Watou, nu al aan zijn 
vierentwintigste uitgave in situ toe? ‘Watou’ heeft onmiskenbaar een 
meerwaarde: die van het Woord. Beeldende kunst moet hier niet 
opboksen tegen het rurale landschap en de bijbehorende gemeenschap, 
ze moet het opnemen tegen een andere kunstworm, het Gedicht.’2  

Duidelijk een promotiepraatje, vooral nu 51N4E, het 
architectenbureau verantwoordelijk voor de visualisatie van de 
gedichten, besloten heeft de gedichten bijna enkel zichtbaar 
te maken via printers. Bij het begin van het parcours wordt de 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. Olie voor scharnieren, in: Haerynck, Jan, Haerynck Maria, 
Hondekijn, Agnes & Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur zonder huis die nog 
openstaat’. Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 
2004, p. 3-4.   

2 RUYTERS, Marc. De terroir van Watou, in: Haerynck, Jan, Haerynck Maria, Hondekijn, 
Agnes & Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur zonder huis die nog openstaat’. 
Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2004, p. 16-19.  
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bezoeker een leeg boekje toegestopt, dat hij gaandeweg kan 
vullen met gedichten, zodat hij op het eind van het parcours 
een volwaardige dichtbundel bijeen ‘geprint’ heeft. Het lijkt 
een realiseren dat poëzie zich nergens zo goed thuisvoelt als 
in zijn bundel, en dat van poëzie eens te meer genoten wordt 
thuis, weg van de drukte, in stilte. 
De kunstwerken ondervinden dit jaar amper concurrentie van de 
gedichten en moeten dus wel degelijk opboksen tegen de 
sprekende omgeving, het rurale landschap, de niet 
stimulerende, maar louter tolererende ruimtes.   

Het vijfentwintig jarig bestaan van de Poëziezomer in 2005 mag 
niet leiden tot terugblikken, maar moet doen vooruitkijken, 
volgens Gwij Mandelinck. De titel wordt ‘Nous le Passage’, een 
metafoor voor het grensverleggend karakter, voor het steeds 
vernieuwend bezig zijn, voor het altijd anders aanpakken. Het 
‘grensdoorbrekende’ komt terug in de thema’s van de werken, 
maar ook, zo stelt Mandelinck, in de oversteek naar video-
installaties, door de ontdekking van privé-collecties en door 
het breken met de strakke eentaligheid van de gedichten. 
Vooral een pose want elk van de opgenoemde ‘vernieuwingen’ 
zijn al jaren aan de gang. Cis Bierinckx is weliswaar de 
eerste ‘curator videokunst’ maar video-installaties zijn Watou 
niet vreemd. En al jaren sluipen reeds werken uit privé-
collecties binnen in de tentoonstelling. Misschien wordt nu 
pas de nadruk op dit feit gelegd omdat deze ‘optie thans door 
de Commissie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap wordt 
gecultiveerd.’1    

Verschuivingen

  

De Poëziezomer moet een bejubeling van het Woord worden, een 
aantonen dat poëzie ertoe doet. Elke zomer wordt afgesloten 
met een groots opgezette Codadag waarbij de deelnemende 
dichters uit eigen werk voordragen en vanaf 1992 verschijnt 
van elke editie een catalogus als een geïllustreerde 
dichtbundel. Om de visuele impact van de kunstwerken binnen de 
perken te houden en de poëzie kans te geven te overleven wordt 
in de jaren negentig gekozen voor telkens één centrale 
kunstenaar. Zo komt het beeldend werk over als een relatief 
gaaf geheel en kunnen gedichten vaak het verschil maken. Er 
wordt wel geëxperimenteerd met dit gegeven. Eén keer stelt men 
een dichter centraal, een andere keer worden het vier 

                                                

  

1 DECLERCK, Lieven. Passage én passage, in: Mandelinck, Gwij (red.). Nous le 
passage. Watou 2005, Watou, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2005, pp. 11-12. 
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kunstenaars, netjes van elkaar gescheiden op verschillende 
locaties. Ook met hoeveelheden wordt geschoven: de ene keer 
een overwicht aan beeldend werk, de andere keer aan gedichten, 
soms net evenveel van elk. Alle pogingen dienen het hoger doel 
door combinatie en confrontatie nieuwe aspecten van de werken 
en gedichten bloot te leggen.  
1998 leidt de cesuur in. Jan Hoet komt met het S.M.A.K. naar 
Watou en zorgt voor een visueel bombardement waardoor de 
gedichten onherroepelijk tot bijkomstig bestempeld worden. Hij 
herleidt de tentoonstelling vooral tot een spel tussen kunst 
en amuseale omgeving. Gedichten worden uit de nabije omgeving 
van het werk gehouden en moeten maar autonoom werken. 
Mandelinck blijft echter zoeken naar een associatieve relatie 
tussen beide en doet dat dan maar meer en meer via 
geluidsopnames die weerklinken in de locaties. De Codadag 
blijft de feestelijke afsluiter, dichters voeren er nog steeds 
het hoge woord, maar ook de curator komt steeds vaker zijn 
zegje doen over de keuze en integratie van de kunstwerken in 
de omgeving. Zelfs in de cataloog is de veranderde houding 
tegenover de poëzie te merken. Deze wordt nu opgesplitst in 
een deel gedichten en een deel fotoboek, om te verhinderen dat 
men een ‘plaatje bij het praatje’-effect krijgt. In de loop 
der jaren krijgen de kunstwerken, en vooral de curator een 
steeds belangrijker rol toebedeeld, de gedichten worden 
gedevalueerd van aanleiding tot de tentoonstelling tot 
hulpmiddel om de tentoonstelling een air van diepgang te 
verlenen.  
Curatoren dulden de nevenschikking tussen kunstwerk en gedicht 
amper, de volle aandacht moet gaan naar het kunstwerk in de 
‘ongewone’ setting. Mandelinck is onder invloed van die 
curatoren steeds meer van zijn oorspronkelijke doelen 
afgeweken. Het feest ter ere van het gedicht is een 
verkoopstruc geworden met kunst als lokaas. Van integratie 
tussen kunst en gedicht, en de daaraan gekoppelde eventuele 
verrijking van beide disciplines is al lang geen sprake meer. 
De professionalisering van de tentoonstelling wordt geleid 
door commerciële motieven, met het discours van de curatoren 
als promotiepraatje. Het is daarom interessant om dat 
‘discours’ van nabij te gaan bekijken, om de invloed van de 
curator op de tentoonstelling te analyseren, om de 
verschuiving binnen de doelen van de tentoonstelling te 
detecteren.  
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DE CURATOR  
VOOR HET VERDWIJNT…

  

Het auteurschap van de curator

  

Sinds enkele jaren treedt de curator steeds vaker in de 
spotlights. Hij ontdoet zich van het juk van de museale 
instelling en profileert zich meer en meer op plaatsen waar 
kunst een prominente plaats toebedeeld krijgt. 
Megatentoonstellingen als Documenta en Biënnales cultiveren 
deze ontwikkeling. De curator vormt een belangrijke schakel 
tussen de kunstenaar en het publiek, de link, de tolk, de 
onderhandelaar en in zeer veel gevallen de rechtstreekse 
aanleiding tot die bepaalde tentoonstelling. De curator wordt 
het uithangbord van de tentoonstelling en de kunstenaars 
blijven eerder op de achtergrond. Hij ontwerpt, regisseert en 
promoot de tentoonstelling.  
De curator heeft zijn verworven prestige, vrijheid en macht 
niet enkel aan zijn vaardigheden te danken, maar aan zijn 
geprivilegieerde positie ten opzichte van kunstwerken en hun 
makers. Hij heeft de sleutel tot verschillende ateliers en de 
juiste contacten. Passie voor kunst blijft echter de drijvende 
kracht. Via een tentoonstelling moet de curator een duidelijk 
en persoonlijk standpunt innemen. Hij moet kiezen wat te zien 
wordt en in welke setting. Via zijn keuze van werk en de 
opstelling ervan, vertelt hij een eigen verhaal aan een 
moeilijk te behagen kunstpubliek.  

Harald Szeemann, een instituut onder de curatoren, vertelde 
dat de taak van de curator erin bestond de ‘bemiddelaar’ te 
zijn, ‘de presentator, degene die de vibraties visualiseert, 
degene die uit het oneindigheidssymbool langzaam maar zeker 
een rozet met niet even lange wegen creëert en zich daarmee 
een eigen wereld van bewegingen naar en weg van het centrum 
vibrerend, eigen maakt. En de vibraties tijdelijk tot 
stilstand brengt, in overeenstemming met zijn affectieve 
concentratie van de equivalenties naar het centrum toe.’1 

De curator zelf ziet zich graag als tussenpersoon tussen de 
kunst en het publiek, als een katalysator. Hij brengt 
kunstwerken bij elkaar waarvan de samenhang vooral wordt 
bepaald door zijn eigen associatievermogen. Wanneer zulke 
groeperingen ook voor anderen visueel zonder al te veel moeite 

                                                

  

1 BEER, Evelyn & DE LEEUW, Riet. L'exposition imaginaire. De kunst van het 
tentoonstellen in de jaren tachtig, Rijksdienst Beeldende Kunst en SDU Uitgeverij, 
's-Gravenhage, 1989. 
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herkenbaar zijn, kunnen er bijzondere tentoonstellingen 
ontstaan waar veel aan te beleven valt. De curator begint met 
een idee en gaat dan de juiste kunstenaars en kunstwerken 
kiezen. Zo probeert hij een verhaal te vertellen, met als 
gevaar dat de curator slechts op zoek is naar een invulling 
van zijn eigen concept en de kunstenaar op die manier aan 
banden legt. Het succes van zo’n presentatie schrijf je eerder 
op het conto van de tentoonstellingsmaker dan op dat van de 
kunstenaar wiens werken zijn geëxposeerd, omdat hij nu eenmaal 
degene is geweest die de toeschouwers schoonheid laat ervaren 
door verrassende combinaties te maken. De curator is zelf 
kunstenaar geworden.  

Critici klagen dat de impact van een curator soms te groot 
wordt, dat het neigt naar manipulatie. De curator is niet meer 
tevreden met zijn invloed achter de schermen maar wil 
gefêteerd worden als de kunstenaars die hij presenteert. Hij 
wil omwille van zijn artistieke algemene verantwoordelijkheid 
als ‘auteur’ van het eindproduct bestempeld worden en kan dat 
doen doordat de laatste jaren de focus op het kunstwerk op 
zich verschoven is naar het cognitieve spel tussen kunstwerk, 
bezoeker en de narrativiteit van de curator. 
Deze evolutie kent ook zijn aanleiding in het kunstwerk zelf 
en de dialoog die het aangaat met de wereld. Een kunstwerk is 
autonoom en spreekt voor zichzelf. Maar vaak blijven de echte 
bedoelingen van de kunstenaar onzichtbaar. De curator kan 
hierop anticiperen en via de setting of het algemene verhaal 
van de tentoonstelling nieuwe verbanden en aspecten openbaren. 
De grenzen inzake de creatie van kunst door de kunstenaar en 
de creatie van een context door de curator vervagen meer en 
meer.  

De curator krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden 
toebedeeld. Hij is niet langer alleen tentoonstellingsmaker, 
maar ook kunstscout, productiehelper, manager en communicator 
en uiteraard ook intellectueel. Zijn belangrijkste bezigheid 
blijft echter nog steeds de relatie met de kunstenaar. Een 
curator neemt een kunstenaar onder zijn vleugels, is 
zorgdrager en vertrouwenspersoon, maar ook onderhandelaar en 
boodschapper tussen de kunstenaar en zijn publiek. Vanuit deze 
positie heeft hij macht over de kunstenaar. Hij kan naar eigen 
intuïtie kunstenaars naar voor dragen en deze promoten, maar 
evenzeer kunstenaars negeren en hen de kans op succes 
ontzeggen. Julian Spalding, ex-directeur van de Glasgowse 
musea zet de positie van curator onder druk.  

‘Volgens mij is de kunstwereld erin geslaagd om een ‘soort 
priesterschap’ in het leven te roepen. Wie de curatoren en de 
critici, onze hedendaagse priesters en predikanten niet gelooft, 
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behoort tot de non-believers en wordt niet meer tot de kunstwereld 
toegelaten.’1  

Spalding bevestigt de idee dat de macht van de curatoren enorm 
groot is en dat het publiek enkel de kunst te zien krijgt, die 
zij goed vinden. Als gevolg hiervan gaan kunstenaars zich meer 
en meer settelen in het systeem van de curator en streven naar 
zijn gunst. Hij kan immers grote invloed op het vervolg van 
hun carrière uitoefenen.  

‘De moderne kustwereld is een samenzwering waar veel geld  verdiend 
wordt aan veel lucht. Een wereld waar handelaren, oppervlakkige 
critici en curatoren bepalen welke kunst er nu gemaakt moet worden. 
Een organisatie waarin kunstenaars die meedoen aan het systeem tot 
grote hoogte worden gepromoot en waarin de rest verzuipt. Grootste 
slachtoffer is het publiek, dat al honderd jaar niet meer begrijpt 
waar het over gaat.’2  

Curatoren zijn dus steeds belangrijker geworden. Ze fungeren 
als intermediair tussen het publiek en de kunst. Om die 
aansluiting nog te vinden, hebben ze de kunstenaar steeds 
verder naar de spektakelkunst geduwd, naar leeg engagement, 
naar lifestyle. De curator verzint een thema voor een 
expositie en de kunstenaar maakt er een werk bij. De 
kunstenaars die eraan meedoen, zijn nu in alle musea voor 
moderne kunst over de hele wereld te zien, worden dus beloond 
voor hun inschikkelijkheid.   

‘Veel kunst is gereduceerd tot een oneliner, een klein boodschapje, 
totaal ambitieloos. De kunstenaars die nu zo gepromoot worden, hebben 
nauwelijks iets gemaakt dat het waard is om naar te kijken. 
Ik word neergezet als een oude man die niet om kan gaan met de nieuwe 
generatie kunstenaars. Maar het is niet dat ik niet begrijp wat ze 
doen, het probleem is juist dat ik ze te gemakkelijk begrijp. De wil 
om diepzinnig te zijn is verdwenen. Een poging om te zeggen waar de 
wereld zich bevindt, om het te hebben over leven en dood, om iets 
allesomvattends te zeggen, is weg. Totaal weg.’3  

Het charmeren van de curator leidt dus vaak tot ambitieloze 
kunst die binnen het verhaal van de curator past. Kunstenaars 
hebben niet meer de behoefte zich te buigen over existentiële 
vragen, die vroeger maar al te vaak aanleiding waren tot 
kunstwerken, maar passen zich in in het pretpark-karakter van 
de tentoonstelling. 

                                                

  

1 Julian Spalding in: VAN ERP, Barbara. Kunst moet niet meer. Hoe critici en 
curatoren samenspannen, in: Vrij Nederland, nr. 51/52, december, 2003.  

2 Ibidem.  

3 Ibidem.  
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‘Niet over ideeën is men enthousiast, maar over de 
gezamenlijke bereidheid ze met elkaar uit te wisselen.’ stelt 
Frank Vande Veire in zijn pamflet ‘I Love Art, You Love Art, 
We All Love Art, This is Love’. De kunstwereld is volgens hem 
‘een over de hele wereld vertakt reservaat van vloeiende, 
tolerante communicatie waarin iedereen narcistisch geniet van 
zijn ruimdenkendheid.’  

‘Ik zou de kunstliefhebber bevrijden van een kaste van curatoren en 
critici die menen te weten wat goed is en wat niet. Nu zouden mensen 
weer gewoon kunnen voelen wat ze goed vinden en wat niet. Zich 
spontaan laten ontroeren.’1  

Het probleem is, zegt Vande Veire, dat onder critici en 
curatoren een nostalgisch verlangen heerst naar de avant-garde 
van de jaren zeventig. Toen deed men pogingen om kunst en 
wereld met elkaar te laten versmelten, net als nu. Het is een 
verlangen dat bijvoorbeeld zichtbaar is in het uitkiezen van 
speelse kunst, om het publiek moderne kunst écht te laten 
ervaren, om zo een hand uit te steken naar het publiek. Maar 
er is een groot verschil tussen deze sociale kunst en het 
jaren-zeventigengagement.   

‘Joseph Beuys, Bruce Nauman en de Fluxus-beweging dachten serieus na 
over wat er gebeurt als je een werk plaatst in een ruimte en er 
mensen afkomen om te kijken. Ze stelden de context van de kunst ter 
discussie. Hun kunst werd gedragen door een sociaal-politiek ideaal, 
zij geloofden dat een fundamenteel andere maatschappij mogelijk was 
en dat kunst daarin een rol kon spelen. In de poging kunst en 
maatschappij op elkaar aan te sluiten, werd de kunst meer dan ooit 
elitair, maar dat vonden ze niet erg omdat ze vooruitliepen op een 
maatschappij die beter zou worden. Toen die esprit helemaal verdwenen 
was, bleef men doen alsof er niets aan de hand was. Nu vertelt het 
ons nog dat kunst kritisch moet zijn, dat het zorgt voor een betere 
wereld, dat het publiek erbij betrokken moet worden. Het is de avant-
gardistische droom die op spookachtige wijze wordt gecultiveerd.’2  

Het is precies alsof de kunst een probleem heeft met zijn 
context. De bewegingen van vroeger waren allemaal heel erg 
gebeiteld in een context. Achter elke groepering en beweging 
zat een verhaal, een overtuiging. Veel kunstenaars nu hebben 
zelf moeite met hun context en verlangen van de curator dat 
hij de lacune opvult. Jan Hoet is bijna een stereotiep 
voorbeeld van dit type curator en bewijst dit ten gronde bij 
het ontwerpen en dirigeren van de Poëziezomer.  

                                                

  

1 VANDE VEIRE, Frank. I Love Art, You Love Art, We All Love Art, This is Love. Een 
pamflet over de kunstwereld, Gent, maart 2003, in: Kunstbeeld nr. 10, oktober 2003.  

2 Frank Vande Veire geciteerd in: VAN ERP, Barbara. Kunst moet niet meer. Hoe 
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Hoet in Watou

  
‘Het gebeurde heel spontaan en van harte de toezegging om de negende 
uitgave van Watou te organiseren. De uitdaging ligt me: uit het 
instituut van het museum stappen om met kunst van de collectie de 
vele gedaanten en mogelijkheden van het dorp af te tasten en te 
overdenken. Een grensdorp nog wel. Watou nog wel.’1  

Het idee om Jan Hoet naar Watou uit te nodigen kwam van Jan 
Hoet zelf. Het jaar ervoor was hij gevraagd als gastspreker op 
de vernissage van de tentoonstelling waarin Panamarenko 
centraal stond. ‘Een mager beestje’, oordeelde Hoet toen al:   

‘Ik mag dat zeggen omdat ik Panamarenko bewonder en weet tot welke 
fantastische dingen hij in staat is. Maar je voelde dat de kunstenaar 
daar niet zelf aan het werk was geweest. Je voelde ook een zeker 
misprijzen ten aanzien van de poëzie omdat Panamarenko dacht dat hij 
de grootste dichter van allemaal was. Ik voel me geen dichter en 
zelfs geen kunstenaar, maar ik weet wel hoe ik een tentoonstelling 
moet maken. In zekere zin wil ik revanche nemen op Watou ’97. Want 
dat was boerenbedrog. Ik heb iets willen rechtzetten, zowel tegenover 
de poëzie als tegenover de beeldende kunst.’2  

Watou ’97 was ontstaan uit een communicatiestoornis tussen de 
Watouse organisatoren en de Antwerpse kunstenaar Panamarenko. 
Deze had in feite maar één groot werk geconcipieerd voor de 
Poëziezomer: een groot kunstboek met twaalf bas-reliëfs over 
enkele mijlpalen uit zijn carrière als de ‘Flying Cigar’ en de 
‘Pepto Bismo’ of ‘Vliegende Man’. Hij stelde het boek voor als 
zijn manier om met het begrip ‘kunst en poëzie’ om te gaan. 
Hoewel het boek als een belangrijk werkstuk kan aanzien worden 
binnen het oeuvre van Panamarenko, vreesde Mandelinck – 
allicht terecht – dat deze visueel minimale bijdrage de 
publieksopkomst niet ten goede zou komen. Als compromis werden 
ook enkele andere werken van Panamarenko in de verschillende 
locaties van het dorp tentoongesteld. ‘Ik ben geen 
wetenschapper. En ik maak ook geen kunstvoorwerpen. Voor mij 
is het belangrijk dat er poëzie steekt in wat ik maak.’ 
verklaart Panamarenko, waarmee hij meteen ook de onzin van het 
plaatsen van een gedicht bij zijn werk duidde. Zijn werk is 
reeds poëtisch, een gedicht in de buurt zou niets wezenlijks 
aan het werk kunnen toevoegen. Er wordt dus maar geopteerd - 
het blijft tenslotte een Poëziezomer – voor een poëziehal. 
Achttien gedichten die van ver of dichtbij met vliegen, 
dromen, hemellichamen of techniek te maken hebben worden op 
één locatie naast elkaar ‘getoond’. Panamarenko maakt 

                                                

  

1 Jan Hoet in: HOET, Jan. Voor het verdwijnt en daarna, in: De Dauw, Norbert & 
Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het verdwijnt en daarna', Leuven, 
Poëziezomers Watou, 1998, p. 7.  

2 Jan Hoet in: PIRYNS, Piet. Poëziezomer, in: Knack, juli, 1998. 
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duidelijk dat kunstenaars zich niet helemaal laten sturen. 
Mandelinck breekt met zijn concept om de ‘publiekstrekker’ 
tevreden te stellen. Ondanks het minimale protest van 
Panamarenko, zouden we de vraag kunnen stellen wat Panamarenko 
in hemelsnaam in Watou verloren heeft. Bart Meuleman stelt in 
een recensie in de Witte Raaf: ‘Hij heeft alleen maar te 
verliezen. En dat doet hij ook, voor het volle gewicht. Zijn 
werk wordt hier gecastreerd, op misplaatste wijze 
gesacraliseerd.’1  

Jan Hoet presenteert zichzelf als de redder van het concept 
van de Poëziezomer Hij zal tonen hoe je een tentoonstelling 
moet maken met respect voor beide disciplines.  

Het vertrekpunt van Mandelinck is altijd de symbiose van 
beeldende kunst, poëzie en de link tussen beiden, de ruimte, 
de architectuur. In 1992 beweert hij nog:    

‘Ik stel zelf vast dat de symbiose tussen de verschillende 
kunsttakken belangrijk is. Wie binnen een bepaald kringetje of een 
bepaalde kunsttak blijft, is gevoelig voor mentale incest. 
Ontgrenzing via een andere kunsttak is een poging tot relativering. 
Je verlaat het strijdtoneel van de literaire ruzietjes, de oogkleppen 
van de stromingen, je gaat een ruimere kijk hebben.’2  

In 1994 krijgen we een vergelijkbaar statement:  

‘Watou is poëzie die duelleert met andere kunstdisciplines, met name 
met het beeld en de architectuur. Die drie disciplines zouden hier 
naar mijn gevoel moeten kunnen opgaan en zodoende een nieuwe 
discipline creëren, een soort van ‘triplex’ gebeuren.’3  

Wat Mandelinck dus wil is dat alles, uit zijn bundel of 
museale sfeer gerukt, zich met het landschap van de Westhoek 
associeert en verrukt is van elkaar. Poëzie blijft, alvast 
voor hem, het belangrijkste. Jan Hoet heeft daar een andere 

                                                

  

1 MEULEMAN, Bart. Het gebruik van woorden, in: De Witte Raaf, nr. 70 / november, 
1997.  

2 Gwij Mandelinck in: DE BLOCK, Lut. Watou, ‘Zomermetafoor ‘92’, in: Poëziekrant, 
jaargang 16, nr. 3 / mei-juni, 1992, pp. 29-32.  

3 Gwij Mandelinck in: DE BLOCK, Lut. Over Claus’ hondsdagen in Watou, in: 
Poëziekrant, jaargang 18, nr. 3 / mei-juni, 1994, pp. 26-28.  

Ook in 1996 beweert hij iets gelijkaardigs: 
‘Wat wij nastreven, is een creatief gebeuren, een confrontatie van de poëzie met de 
beeldende kunst en de omgeving. Watou is in die zin een koppelaarster. Het is niet 
louter poëzie, het is poëzie die duelleert met andere kunstdisciplines, met  
name het beeld en de architectuur.’ (Gwij Mandelinck in: VANDENBROUCKE, Johan. Het 
dorp is het dorp niet meer, in: Poëziekrant, jaargang 20, nr. 3-4 / mei-augustus, 
1996, pp. 5-10.)  



 

42

mening over. In een gesprek tussen Mandelinck en Hoet, 
opgetekend door Piet Piryns in Knack, stelt Jan Hoet:   

‘Voor mij bestaan er alleen maar beelden. Ook het woord is beeld. En 
poëzie is overal. Een coureur als Marco Pantani bijvoorbeeld, die 
boven zichzelf uitstijgt, dat is voor mij ook een soort dichter. De 
klassieker Milaan-Sanremo noemen ze de Primavera. Maar de Primavera 
is ook een schilderij van Boticelli. Ge moet de verbanden zien.’  

Waarop Mandelinck repliceert:   

‘Voilà! Dat is het helemaal. De confrontatie van verschillende 
disciplines.’   

Hoet verbetert:   

‘Maar nee gij! Ik heb het u al honderd keer gezegd: ieder kunstwerk 
is autonoom, zoals ieder gedicht autonoom is.’1  

Hoet wijst Mandelinck op het utopische van zijn verlangen 
kunst en poëzie te combineren. Het gevaar dat Watou bedreigt 
wordt hier al duidelijk zichtbaar: dat het een terrein wordt 
waar kunstenaars en de kunstpaus een wedstrijd op verplaatsing 
betwisten zonder zich veel aan te trekken van de originele 
doelstellingen. 
Mandelinck echter blijft geloven in de goede bedoelingen en in 
de belangrijkheid van zijn functie.  

‘Jan en ik, dat klikte snel. Hij had Watou meteen in zijn greep, in 
zijn beeld. Ik zei na een tijdje voorbereiding echter: “Wat met de 
poëzie?” Hoet antwoordde: “Ha, moet die er ook nog bij?” “Ja,” zei ik 
“anders mag je naar huis gaan.” Een tentoonstelling zonder gedicht 
exposeert enkel naaktheid, vond ik. Hoet begreep het snel en bond in. 
Ik gaf zijn tentoonstelling dus de tweede huid, een tere huid.’2  

Sam Bogaerts van Theater Malpertuis verheldert de manier 
waarop die ‘tweede huid’ werd gerealiseerd.  

‘We maken installaties zodat de beeldende kunst met de woordkunst 
wordt geconfronteerd. Het is spannend maar ook een beetje lastig 
omdat de beelden en de gedichten onafhankelijk van elkaar gekozen 
zijn. Alle kunstenaars zijn individualisten. We doen met z’n allen 
wel pogingen om verbanden te leggen. Ik heb nu iets van: als één zin 
bij een installatie bij de mensen blijft hangen, dan ben ik 
tevreden.’3 

                                                

  

1 Jan Hoet in: PIRYNS, Piet. Poëziezomer, in: Knack, juli, 1998.  

2 Gwij Mandelinck in: LIBERT, Marijke. Kunst met een reukje en een tere huid, in: De 
Morgen, 27 juni 1998, de Bijsluiter.  

3 Sam Bogaerts in: LIBERT, Marijke. Kunst met een reukje en een tere huid, in: De 
Morgen, 27 juni 1998, de Bijsluiter.  
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Hoet heeft zijn kunstwerken onafhankelijk gekozen, kunstwerken 
zijn immers autonoom. Mandelinck echter regisseert en probeert 
toch steeds een link duidelijk te maken tussen de poëzie en 
het kunstwerk. Maar de vraag komt op hoe ver je kan gaan in 
het confronteren van beeldende kunst en poëzie. Het beeldend 
werk eist steeds meer de aandacht. Het gedicht staat er vaak 
plompverloren bij, gereduceerd als het wordt tot een 
verklaring bij een beeldend werk dat perfect autonoom kan 
bestaan. Met deze editie van de Poëziezomer is het duidelijk 
dat de poëzie niet meer op het voorplan staat. De ingreep met 
acht op de daken in het dorp aangebrachte doorzichtige plastic 
zeilen met poëziefragmenten in witte letters bewijst dat ex 
contrario: dit is een compenserende ingreep, die de poëzie al 
te nadrukkelijk op de voorgrond, in het blikveld wil schuiven. 
Het kwetsbare woord kiest hier, teneinde zich te kunnen 
verweren tegen de met vijf volle vrachtwagens uit Gent 
aangevoerde beeldende kunst, voor visuele agressie. De 
rekening is vlug gemaakt: Watou is vooral een fysieke sensatie 
(geworden), een kwestie van kijken, van ruimte, van 
tastbaarheid. De beeldende kunst overstemt de poëzie. 
Bij de verdere bespreking van deze editie laten we de 
gedichten dan ook buiten beschouwing. We focussen op de manier 
waarop ‘Hoet uit zijn museum verdwijnt’ en kunst ‘geïntegreerd 
wordt in de omgeving’, en vooral op de retoriek die hiermee 
gepaard gaat.    

Verdwijnen uit het museum

  

‘Omdat Jan Hoet met Chambres d’Amis, met Ponton Temse, met Documenta 
IX, met een Tokio-project heeft bewezen hoe ver hij kan gaan in het 
negeren van de museale context, in het verdwijnen uit zijn museum, 
leek het mij de gedroomde invité voor Watou ’98.’1  

Vanaf de jaren zestig kwam een bepaald thema in bijna alle 
discussies en debatten rond actuele kunst bovendrijven: welke 
plaats moet kunst in de maatschappij innemen?  Herbert Marcuse 
en Theodor Adorno zien het museum als een  begraafplaats van 
erfenissen uit het verleden, en zijn voorstander van het 
vinden van een formule om een directer contact met het publiek 
aan te gaan. Gerhard Bott schrijft in 1970 in een boek over de 
toekomst van het museum, dat ‘de kunst een aanwezigheid moet 
hebben buiten de muren van het museum om de eigenschap van 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: MANDELINCK, Gwij. Verdwijnkunst ‘op een plek om te blijven’, 
in: De Dauw, Norbert & Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het 
verdwijnt en daarna', Leuven, Poëziezomers Watou, 1998, pp. 9-11.  
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exclusiviteit te verdrijven. De kunst vindt zijn oorsprong in 
het leven en het leven is steeds onderhavig aan veranderingen 
en nieuwe richtingen, die op elke plaats effectief en 
zichtbaar moeten zijn.’1 Er wordt gereageerd tegen het systeem 
dat kunst van de realiteit onttrekt en het tot iets bijzonders 
maakt. Jan Hoet bekijkt het zo:   

‘Een museum is vaak zo: het functioneert voor een elite die bewust 
beslist: dit museum ga ik binnen. Je trekt het kunstwerk zo uit de 
impulsen waaruit het geboren is. Je trekt het uit het leven, en het 
is nochtans ontstaan uit het leven, de kunstenaar die waarneemt in de 
werkelijkheid.’2  

Niettemin was de uittocht uit het museum een geleidelijk 
proces. Het traditionele museum wordt gezien als een 
afbakening van een ruimte waarbinnen een object onttrokken 
wordt van de werkelijkheid en transformeert tot kunst, 
gecreëerd door en voor een culturele elite, zodat 
tentoonstellingen buiten de muren van ‘the white cube’  
ontegensprekelijk publieksvriendelijker en meer toegankelijk 
zijn. Hans Martens, stafmedewerker van het S.M.A.K., verklaart 
deze grotere toegankelijkheid ten opzichte van museale 
presentaties als volgt: ‘Omdat het buiten de muren van het 
museum is, natuurlijk. Je plaatst de tentoonstelling echt in 
het dagelijkse leven.’3 

In elk geval verdwenen de conventionele manieren om kunst te 
tonen/presenteren, zoals het gebruik van piëdestals, 
geleidelijk om de relatie tussen het werk en de aanschouwer 
aan te scherpen. We bemerken ook veranderingen in de 
benadering van het instituut en op niveau van de 
publiekswerking. De cultuurtempels trachten zich te ontdoen 
van hun intimiderende en superieure uitstraling en er wordt 
geprobeerd een groter publiek te lokken met allerhande 
nevenactiviteiten en randanimatie. Aan deze instellingen 
worden boekhandels, cafés en giftshops gekoppeld.  

Tentoonstellingen worden gehouden in niet-institutionele, 
publieke plaatsen, waarbij doelbewust het instituut ‘museum’ 
wordt ondervraagd. ‘Kunst zit tussen vier muren, en af en toe 
moet het daarbuiten komen. Ik wil die kunstenaar, die 
reflecterend kijkt en benadert, nu ook in de stad hebben. En 
dan krijg je mensen die hier normaal niet binnenkomen, en 

                                                

  

1 Eigen vertaling van: BOTT, Gerhard. Das Museum der Zukunft, Colonia, 1970, p. 8.  

2 Jan Hoet in: De PAEPE, Tom & WILLEMS, Sofie. Moderne kunst en sigaretten, in: 
Schamper, Ugent, nr. 379.  

3 Hans Martens in: VOSHAAR, Gerard. Meer dan een museum, 2003 at: 
www.voshaar.com/smak.html.  

http://www.voshaar.com/smak.html
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ineens met kunst geconfronteerd worden. In die zin kan je dat 
democratisch noemen.’1 dixit Jan Hoet. 
Het democratiseringsproces doet de kunstenaar terug nadenken 
over de kijker en de context. De hang naar een groter 
realiteitsstreven en het privilegiëren van de publieke ruimte 
gaat gepaard met een groeiende belangstelling voor de 
maatschappelijke relevantie van de kunst. Na een periode die 
gekenmerkt werd door onderzoek naar beeldende middelen, een 
onderzoek dat gepaard ging met een streng theoretische analyse 
van de plastische elementen, is de kunstenaar zich opnieuw 
gaan concentreren op de communicatieve mogelijkheden van zijn 
medium. Integratie en referentie, context en connotatie worden 
belangrijke sleutelwoorden.   

Camiel Van Winkel stelt in zijn essay ‘The viewer is never at 
home’, uitgesproken op het symposium ‘Museum in Motion’, dat 
‘kunstenaars en curatoren streven naar een meer intens en 
intiem contact met hun publiek. Ze proberen dat via 
tentoonstellingen met als doelstelling de intensifiëring van 
de ‘kunstervaring’, een meer persoonlijke relatie tussen de 
producent en de ontvanger. Kunstenaars nemen het publiek bij 
de hand en ‘dienen’ het, ze leiden het naar een utopische 
plek, naar een niet-intimiderende, creatieve omgeving.’2 Het 
draait eigenlijk allemaal om het tonen ven relaties, om zo het 
publiek meer bij het kunstgebeuren te betrekken.  

In 1986 maakte Jan Hoet in Gent de tentoonstelling, Chambres 
d’Amis, waarbij publieke kunst in private vertrekken werd 
geëxposeerd. Vijftig kunstenaars van internationaal niveau 
werden verzocht bezit te nemen van een bepaalde kamer. De 
resulterende interventies werden gedurende drie maanden 
‘getoond’. De vlucht uit het museum, die zich in de jaren 
zestig manifesteerde via de land art, de publiek sculptuur of 
ander in situ gerealiseerde werken, groeit met deze 
tentoonstelling als het ware uit  tot een nieuw ‘genre’ binnen 
de hedendaagse kunst. 
Koen Brams, voormalig hoofdredacteur van De Witte Raaf, 
fulmineert tegen de oplossing die Hoet voordraagt om de 
relatie tussen de kunstenaar en de aanschouwer te prikkelen en 
zo een breder publiek aan te spreken.  

‘Ik heb problemen met de opvatting dat kunst de mensen moet opzoeken. 
Ontdekkingen moet je zelf doen. Ik beschouw de kunstenaar niet als 

                                                

  

1 Jan Hoet in: De PAEPE, Tom & WILLEMS, Sofie. Moderne kunst en sigaretten, in: 
Schamper, Ugent, nr. 379.  

2 VAN WINKEL, Camiel. The viewer is never at home, in: Museum in Motion, conference 
proceedings, 12-13 november 2004, Museum Het Domein, Sittard, 2004.  



 

46

iemand die mij de weg moet wijzen, maar als een gelijkwaardige 
partner die voorstellen doet waarop ik kan reageren. Wat het publiek 
nodig heeft is degelijke informatie en musea met een open deur. Je 
bouwt geen publiek voor moderne kunst op door drie maanden in enkele 
huiskamers te gaan zitten. Dat is onzin.’1  

Het idee dateerde uit 1981. ‘Het was een opwelling,’verklaart 
Jan Hoet, ‘het besef dat we terug moeten gaan naar een 
symbiose van museum en publiek. Het publiek dat het museum 
moet dragen.’ Hij benadrukt dat het niets te maken heeft met 
‘kunst terug in de straat’. ‘Het gaat erom dat het museum zijn 
legitimiteit moet hebben in de stad.’ Het presenteren van het 
kunstwerk zelf, is in de particuliere woningen niet eens zo 
heel erg anders dan in het museum, ‘Je kan nooit volledig 
ontkomen aan de recuperatie van het kunstwerk, aan het 
piëdestaleffect van het museum.’ Maar die recuperatie probeert 
hij te minimaliseren door ‘telkens nieuwe manoeuvres uit te 
voeren, door nieuwe accenten, confrontaties, manieren van 
exposeren. Door kunstwerken op een andere plaats te zetten, 
door ze te associëren met nieuwe elementen, door het 
vertrouwde in een nieuwe context te laten ervaren, komt terug 
iets fris naar voor, in de plaats van het geconsacreerde.’2 

De gedachte achter dit mediagenieke tentoonstellingsproject 
lijkt edel, namelijk kunst dichter bij het volk brengen, ook 
bij dat volk dat anders geen voet binnen een museum zet. Het 
project draait eigenlijk vooral om een uitbreiding van de 
actieradius van het museum. Lieven De Cauter analyseert de 
tentoonstelling in ‘De metastase van het museum’.  

‘De bedoeling van de tentoonstelling was aan te tonen “dat 
hedendaagse kunst ook functioneert in de realiteit van de dagelijkse 
omgeving.” Door kunstwerken in te planten, en vooral uit te zaaien, 
te verspreiden in de ‘dagdagelijkse realiteit’, heeft Chambres d’Amis 
minstens tegelijk ook het tegendeel aangetoond. Het museum, hoe 
scheef ook bekeken, verschijnt plots als het natuurlijk milieu voor 
de hedendaagse kunstwerken. Want op zichzelf aangewezen lijken ze zo 
ongelooflijk hulpeloos, zo onlevensvatbaar. Een van de grote 
ervaringen die men in Chambres d’Amis kan opdoen is: moderne 
kunstwerken overleven alleen in groep, en wel binnen het museum als 
artificiële biotoop.’3   

                                                

  

1 BRAMS, Koen. Leven in een schilderij. Van Chambres d’Amis tot een nieuw Museum van 
Moderne Kunst in Gent, op: http://www.bop.vgc.be/didmat/cnvt/bale97.html  

2 Jan Hoet in: DEBAERE, Bart. Achter elke gevel een kunstwerk. Een gesprek met Jan 
Hoet, in: Knack Magazine, special, 1986.  

3 DE CAUTER, Lieven. De metastase van het museum. Zoektocht naar de raadsels van de 
kunst in 50 staties, in: Châtel, Guy & De Kooning, Mil (reds.). De metastase van 
het museum, Vlees en Beton, nr. 8, Damme, Laat-XXe- eeuws Genootschap, 1987, pp. 6-
12.  

http://www.bop.vgc.be/didmat/cnvt/bale97.html
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Niemand heeft nog een idee van hoe een kunstwerk er moet 
uitzien. Bovendien moet de kunst zich kunnen onderscheiden van 
de hoedanigheden van de locatie, wat niet altijd gemakkelijk 
is. Het resultaat is dat het object enkel als kunst kan erkend 
worden, als het door de kunstenaar of een instituut als kunst 
wordt benoemd en dus zich als zodanig presenteert aan een 
publiek. Vandaar ook dat kunst nooit in alle anonimiteit in 
het alledaagse leven integreert. Altijd gaat het gepaard met 
publiciteit en een catalogus. Martens verklaart:   

‘We moeten mensen laten weten dat we met kunst te doen hebben omdat 
er, denk ik, een blijvende grens zal bestaan tussen alledaagsheid en 
de kunst. Er is een streven naar verzoening en symbiose – osmose zou 
ik bijna zeggen – tussen kunst en maatschappij. Het is altijd een 
beetje de utopie volgen natuurlijk; er is altijd dat geloof.’1  

Jan Hoet vertelt het zo: ‘Wellicht zal blijken dat een gehele, 
definitieve en ‘geslaagde’ integratie van de kunst in de 
wereld die haar omringt, überhaupt onmogelijk en zelfs niet 
wenselijk is.’2 Het hele project is enkel georchestreerd ter 
verheerlijking van het museum als tempel van de hedendaagse 
kunst. 
Jan Hoet besluit ook tot de noodzaak van het museum, al 
opteert hij eerder voor het laboratoriummodel, een plaats waar 
de kunst voorstellen formuleert voor de maatschappij, een 
werkplaats waar productie moet mogelijk zijn. Proces en 
verandering zijn belangrijke begrippen:   

‘Eén van de conclusies die je na afloop van Chambres d’Amis kon 
trekken was: er is een museum nodig. Kunst in private woningen 
functioneert, maar aan de andere kant heb je een museum nodig als een 
soort laboratorium, een hoofdkwartier waarin kunst gedijt. Het is om 
de beslotenheid van het museum even te verlaten, een frisse wind te 
laten waaien door letterlijk en figuurlijk naar buiten te gaan, en 
van daaruit opnieuw te leren en uzelf te bevragen hoe het museum 
verder kan functioneren in relatie tot de stad.’3  

Hoewel de tentoonstelling niet plaats had in het museum, 
blijft het museum wel het belangrijkste uitgangspunt, niet 
alleen als coördinerende factor, maar vooral als geestelijk 
centrum en belangrijkste referentiepunt. ‘De realisatie van 
Chambres d’Amis bewijst dat een dergelijk opzet zonder het 

                                                

  

1 Hans Martens in: VOSHAAR, Gerard. Meer dan een museum, 2003 at: 
www.voshaar.com/smak.html.  

2 Jan Hoet in: DEBAERE, Bart. Achter elke gevel een kunstwerk. Een gesprek met Jan 
Hoet, in: Knack Magazine, special, 1986.  

3 Jan Hoet in: De PAEPE, Tom & WILLEMS, Sofie. Moderne kunst en sigaretten, in: 
schamper, Ugent, nr. 379.  

http://www.voshaar.com/smak.html
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museum niet mogelijk is,’1 stelt Lieven Van Den Abeele in een 
recensie van de tentoonstelling in De Standaard. Wouter 
Davidts verklaart:   

‘Het museum wordt immers nooit écht verlaten, maar simpelweg 
meegenomen. (…)De werken binnen Chambres d’Amis zijn net zo goed 
‘museumkunst’ als hun soortgenoten in het museum. Het maakt geen 
verschil of ze zich in de fysieke ruimte van het museum bevinden, het 
mentale referentiekader waarbinnen ze gemaakt en ervaren worden, is 
a-priori museaal. De alledaagse omgeving herbergt een virtuele 
kunstcontext.’2   

De poging om af te rekenen met het museale 
tentoonstellingsmodel en het museum in ‘het echte leven’ 
binnen te halen functioneert nog steeds binnen de bestaande 
kunstcontext. De werkelijkheid loopt vast in de 
tentoonstelling, die hoe gecamoufleerd ook, als bufferzone 
tussen kunst en leven staat. Wil de kunst werkelijk in het 
leven opgaan, dan zou dat altijd ten koste van de 
tentoonstelling zijn.  

Wat Chambres d’Amis in elk geval wel bereikt heeft is dat het 
kunst bespreekbaar heeft gemaakt. Door weg te trekken uit het 
museum met zijn steriele karakter komt er plaats voor een meer 
ontspannen kijk op kunst. Bezoekers durven discussiëren, in 
vraag stellen, op een minder serieuze manier dan het museum 
schijnbaar evoceert. Het heeft de nieuwsgierigheid geprikkeld, 
de verbeelding gestimuleerd en de actuele kunst onder een 
ruime belangstelling gebracht. Bovendien krijgt de bezoeker, 
door de opgelegde opdracht kunst te zoeken, het gevoel meer 
betrokken te worden bij het kunstgebeuren.‘Je moet doorzetten 
in je artistieke speurtocht. Je kan niet, zoals in een museum, 
eventjes, je hoofd binnensteken, je neus of schouders ophalen 
en voorbij lopen. Neen, je moet een inspanning leveren.’ Stelt 
Lieven De Cauter. Hij besluit: ‘Voor Chambres d’Amis lijkt 
alles te moeten worden omgekeerd: dé kunstenaar is de 
organisator; hét kunstwerk is de tentoonstelling zelf; de 
anekdote is de essentie; de integratie een alibi; het naar 
buiten treden preludeert de sacrale beslotenheid.’3  

                                                

  

1 VAN DEN ABEELE, Lieven. Kunst in Gentse huizen meer dan “decoratie”. Over Chambres 
d’Amis (1), in: De Standaard, 23 juni, 1986, p.5.  

2 DAVIDTS, Wouter. Het museum buiten spel gezet. Over stadstentoonstellingen, in: De 
Witte Raaf, nr. 88 / november-december, 2000, pp. 17-19.  

3 DE CAUTER, Lieven. De metastase van het museum. Zoektocht naar de raadsels van de 
kunst in 50 staties, in: Châtel, Guy & De Kooning, Mil (reds.). De metastase van 
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Watou als verdwijnplek

  
Wanneer Hoet naar Watou komt, werpt hij de soms ingewikkelde 
concepten en doelstellingen van Gwij Mandelinck overboord, en 
houdt het bij simpele strategieën. Hij wil opnieuw 
verbindingen maken tussen kunst en maatschappij en interesse 
kweken bij een onwillig publiek. Wie de Poëziezomer van ’98 
ziet, merkt dat Hoet een heel eigen manier heeft om met de 
kunst/samenleving–discussie om te gaan. Niet voor niets werd 
in kranten steeds de nadruk gelegd op curated by Jan Hoet. 
Hoet is de vaandeldrager van de tentoonstelling, de 
kunstenaars zijn relatief anoniem. Dé grote kunstenaar is 
opnieuw de curator, hoewel hij zelf vaak – uiteraard – het 
tegendeel beweert.    

Inspelen op de context  

Watou profileert zichzelf als het archetype van het kleine 
landelijke dorp, liefelijk maar desolaat, gelegen op de grens 
van twee culturen, maar drie van de vier seizoenen bijna 
perfect acultureel. Een organisch karakter dat nog deels 
gedirigeerd wordt door het ritme van de natuur. Jan Hoet: ‘De 
presentatie in Watou gaf mij de kans een andere context op te 
zoeken en te tonen dat hedendaagse kunst ook in zo’n dorp 
functioneert. Elke nieuwe opstelling brengt onvermoede 
dimensies van een kunstwerk aan het licht.’1  

Dat Watou en de grootstad twee verschillende werelden zijn, je 
hebt er de Poëziezomer niet voor nodig om dat te beseffen. De 
botsing tussen twee werelden wordt er ten volle geëxploiteerd. 
Soms is de contrastwerking zelfs teveel een trucje, te voor de 
hand liggend om echt van op te kijken. Vooral de beleving van 
kunst in een niet-museale context wordt uitgespeeld, waardoor 
de invulling soms wat te duidend wordt en de rijke inhoud van 
de kunstwerken vernauwt.  
Er wordt voornamelijk gewerkt met stereotiepen, met 
elementaire symbolen waarmee de kunstenaars vandaag zoals 
vroeger werken: een regenboog (Luciano Fabro), een vogel 
(Edward Lipski), een rietveld (Peter De Cupere), waterputten 
(Wim Delvoye), rozen (Berlinde De Bruyckere) en een demon 
(Johan Tahon). Dit is slechts een greep van wat uit het 
S.M.A.K. naar Watou is gebracht, als water naar de zee.  
In plaats van de confrontatie aan te gaan met een wereld die 
haaks staat op het stedelijke, zelfbewuste karakter van de 

                                                

  

1 Jan Hoet in: VAN HOVE, Jan. Het dorp doet alles zelf. Hedendaagse kunst terug naar 
de bron in Watou, in: De Standaard, 1 juli 1998.  
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hedendaagse kunst, wordt het kunstwerk, door de extra lading 
connotaties doodgeknuffeld. Het landelijke wordt extra 
uitgespeeld en moet bovendien gevoelens van nostalgie en 
melancholie losmaken. Het artificiële kunstwerk wordt ingezet 
om de organische natuur in al zijn grilligheid en schoonheid 
te doen openbaren aan de ‘stadsmens’. Jan Hoet: ‘In een dorp 
ben je dichter bij het wonder. In een stad zien de mensen de 
hemel niet eens, ze zien het verkeer en de winkels. Daarom 
gaat de nostalgie naar het land nooit over.’1  

Maar net zoals bij Chambres d’Amis komt het gevoel op dat het 
museum de enige waarachtige plek is om kunst te tonen. Het 
kunstwerk lijkt te figureren in een rol die hem helemaal niet 
ligt. De ruimte legt kunstwerken de woorden in de mond, 
waardoor een anekdotisch verhaal ontstaat, dat bij het grote 
publiek zo geliefd is, maar waardoor helemaal niet wordt 
nagedacht over het oorspronkelijke ‘verhaal’ dat het kunstwerk 
wilde vertellen. Door het kunstwerk uit het museum te 
verwijderen, komt men tot het besef dat bepaalde kunstwerken 
de museale ruimte en context nodig hebben om hun kwaliteiten 
volledig tot hun recht te laten komen.  

In een interview met Gwij Mandelinck zegt Hoet: ‘Bij een 
tentoonstelling als Documenta gaat het toch altijd om een 
artistiek en intellectueel vertoog. Daar kan hier geen sprake 
van zijn.’2 Het artistiek vertoog dat Hoet verdedigde ten tijde 
van Documenta was: ‘My ‘Documenta’ takes the artist and the 
artists’ work as its sole point of departure.’3 Maar zijn 
zogenaamde focus op het kunstwerk werd overduidelijk 
tegengesproken door de tentoonstelling op zich, waarbij een 
ongenadige, stampvolle en achteloze plaatsing van de werken 
zorgde voor een ‘survival of the fittest’ tussen de 
verschillende media. Bij dit gevecht triomferen de grootste en 
meest luidruchtige installaties en zorgen deze voor de meest 
herdenkbare indrukken. 
Hier in Watou wil hij het anders aanpakken. ‘Documenta, I did 
it for the power of the artists in the world. Here, I do it 
for myself. It’s not a survey, it’s my own choice.’ Maar 
verder in het artikel verklapt hij toch zijn ware 
doelstelling: ‘Watou is my answer to the city. Er zal nog 
nooit zoveel over de stad en de plaats van kunst in de 

                                                

  

1 Jan Hoet in: VAN HOVE, Jan. Het dorp doet alles zelf. Hedendaagse kunst terug naar 
de bron in Watou, in: De Standaard, 1 juli 1998.  

2 Jan Hoet in: PIRYNS, Piet. Poëziezomer, in: Knack, juli, 1998.  

3 Jan Hoet in: SMITH, Roberta. A Small Show Within an Enormous One, in: The New York 
Times, 22 juni 1992.  
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maatschappij gesproken zijn als deze zomer in dit boerengat. 
[sic]’1 

Er zou dus gefilosofeerd kunnen worden over vragen als: Wat is 
de plaats van kunst? Wat is de rol van dergelijke kunst in de 
publieke ruimte? Is de rurale ruimte gediend met een 
tijdelijke overvloed aan beelden die moeten concurreren met de 
gebouwen, het landschap, de natuur? Zorgen dergelijke 
tentoonstellingen niet voor een Disneyficatie van het 
platteland in functie van een door toeristen consumeerbaar 
beeld van het rurale, geactualiseerd door een laagje 
hedendaagse kunst? Vragen, nog eens vragen. En dat is goed, 
volgens Jan Hoet, want kunst moet vragen doen stellen, maar ze 
hoeft helemaal geen antwoorden te geven.    

Manipulatie van sensatie

  

‘“Jan Hoet in confrontatie met het publiek”. De internationaal 
gewaardeerde curator beeldende kunst verduidelijkt zijn visie op 
integratie woord/beeld/omgeving. De bezoeker krijgen de kans Jan Hoet 
te interpelleren of hun eigen mening te laten botsen met die van de 
curator.’2  

De kunstpaus Jan Hoet krijgt de kans het publiek te overtuigen 
van de maatschappelijke relevantie van kunst, het huwelijk 
tussen kunst en Leven  wordt gecultiveerd. Wanneer de 
bezoekers van de tentoonstelling door de tentoonstelling zelf 
nog niet overtuigd zijn dat kunst goed is voor de samenleving, 
kunnen ze luisteren naar het romantische vertoog van Jan Hoet 
die de avant-gardistische droom vol bevlogenheid in stand 
probeert te houden. 
Frank Vande Veire omschrijft hem als ‘de nar van de 
Authenticiteit’.   

‘Hij belichaamt een authenticiteit waar niemand, het laatst nog de 
kunstenaars, aanspraak durft op maken. Hij staat er in zijn heroïsche 
eentje garant voor dat de Ware Passie voor de kunst, ondanks alles, 
ongeschonden is gebleven.’3  

In zijn vermeende ‘dialoog’ met het publiek maakt hij zijn 
impulsieve benadering van de hedendaagse kunst duidelijk. Hij 

                                                

  

1 Jan Hoet in: PIRYNS, Piet. Poëziezomer, in: Knack, juli, 1998.  

2 In: officiële perstekst 2001.  

3 VANDE VEIRE, Frank. I Love Art, You Love Art, We All Love Art, This is Love. Een 
pamflet over de kunstwereld, Gent, maart 2003, in: Kunstbeeld, nr. 10, oktober 
2003.  
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is zelf het onomstotelijke bewijs dat kunst kan raken, dat 
kunst bezit van je kan nemen, je kan wakkerschreeuwen.   

‘Kunst serveert ons vooral het andere: ze ontzet, ze desoriënteert, 
ze confronteert ons met ervaringen die buiten onze verwachtingen en 
patronen liggen. Kunst is het onbehaaglijke dat door het oppervlak 
van onze afgelijnde maatschappijvisie dringt: vuil, aarde, seks, 
dood.’1  

De desoriënterende werking van kunst kan ons pas volledig 
vervullen als we er ons onvoorwaardelijk aan overgeven. ‘We 
moeten er enkel in geloven, dan zullen we in staat zijn tot 
een productieve consumptie’ stellen Koen Brams en Dirk Pültau 
in een vlammend stuk in de Witte Raaf over de werking van het 
S.M.A.K. en de helende redes van haar bezieler. Ze beweren 
bovendien dat het S.M.A.K. zelf ongetwijfeld de koploper is in 
het geloof in de kunst. Voortdurend wordt er reclame gemaakt 
voor het eigen geloof in kunst. ‘Het Museum claimt een positie 
dichtbij of in het verlengde van de kunst en het stelt 
zichzelf voor als de mediator van een intiem verbond. Het 
bemiddelt tussen publiek en kunstenaar.’2  

Het publiek, via het massatoerisme gelokt naar de 
tentoonstelling, heeft een nogal vreemde houding met de 
hedendaagse kunst. Het is vooral op amusement belust. De 
geestdrift voor de kunst die de bezoekers ontbreekt, wordt hen 
aangepraat door de kunstpaus, die als een ware priester zijn 
volk het licht laat zien. Hij instrueert hen hoe ze naar kunst 
moeten kijken, hoe ze kunst moeten beleven en begrijpen. Hij 
verkondigt de ‘waarheid’ over het kunstwerk en manipuleert zo 
de individuele sensatie die het werk kan oproepen. 
Als Jan Hoet de bezoekers van de tentoonstelling toegesproken 
heeft - ironisch genoeg heeft deze toespraak vaak plaats in de 
Sint-Bavokerk in Watou - is het publiek weer vervuld met het 
geloof en durft het deze bevlogenheid amper aanvechten of 
tegenspreken. Hij doet ze geloven dat ze eindelijk begrijpen 
waar het allemaal om gaat. Hij kalmeert hun zucht naar 
intellectuele bevrediging. Jan Hoet heeft gelijk, de kunst is 
goed en de tentoonstelling nodig. Als een mantra klinkt dit 
door het dorp. En niemand maalt erom dat de reflectie over het 
kunstwerk aangetast is, dat iedereen vanaf dan slechts spreekt 
met de woorden van Jan Hoet.  

Maar ook zonder zijn toespraken manipuleert Hoet de reflectie 
op het kunstwerk. De huidige consumptie maatschappij, met haar 

                                                

  

1 Jan Hoet in: BRAMS, Koen & PÜLTAU, Dirk. Een plaats voor levende kunst, in: De 
Witte Raaf, januari-februari, 1996, pp. 16-19.  

2 BRAMS, Koen & PÜLTAU, Dirk. Een plaats voor levende kunst, in: De Witte Raaf, 
januari-februari, 1996, pp. 16-19. 
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overvloed aan vrije tijd en keuze heeft een stempel op de 
kunst gedrukt. Het is aan iedereen die daarbij betrokken is om 
hun ideologische en ook economische positie veilig te stellen. 
Dat geldt ook voor de curator. Sommigen nemen alleen het 
initiatief om iets in te wijden en laten de vorm, inhoud van 
het werk en presentatie aan de kunstenaar over. Andere 
curatoren willen juist alles in handen hebben en bepalen van 
begin tot einde wat er te zien is, en waarom.  
De plaatsing van het werk in een tentoonstelling, de setting 
heeft invloed op hoe de bezoeker het werk aanschouwt. De 
(her)contextualisering van de kunst is een alibi om het werk 
naar de hand van de curator te zetten. Het kunstwerk neemt 
plaats in een zodanige setting dat verhalen gecreëerd worden 
en het anekdotische wordt aangewakkerd. De omgeving steekt het 
kunstwerk een handje toe en moet de bezoeker doen inzien hoe 
‘makkelijk’ het is actuele kunst te begrijpen. 
In wat volgt kijken we naar twee kunstwerken die tijdens de 
Poëziezomer 1998 ‘Voor het verdwijnt en daarna…’ door Jan Hoet 
geplaatst werden in Watou. Het gaat om de stenen tafels van 
Mario Merz, een werk geconcipieerd voor Chambres d’Amis, dat 
nu in aangepaste vorm een oude hopast siert, en het ter 
plaatse gemaakte werk van Peter De Cupere, die bevangen door 
het enthousiasme van Hoet, het schijnhuwelijk tussen kunst en 
leven representeert. Hoet percipieert het oude en rurale 
karakter van het dorp als een vorm van spektakel, 
ongebruikelijk en opwindend voor de stedelijke bezoeker; ‘Un 
centre de rien’ dat elke keer met betekenissen wordt 
overladen.    

Mario Merz  

Mario Merz is gekend als de oudste aanhanger van de Arte 
Povera en wordt ook wel eens de ‘Italiaanse Beuys’ genoemd. 
Met zijn werk keert hij terug naar de essentie, hij verbindt 
zijn kunstwerken met alledaagse gebeurtenissen om een wereld 
van onschuld en waarheid te ervaren. Het is bedoeld als een 
manier om een authentiek gevoel van zien en voelen te evoceren 
wat nu, via de manipulatie in de consumptiemaatschappij, bijna 
onmogelijk geworden is. Vaak combineert hij cultuurhistorisch 
beladen en dure materialen als marmer en goud met waardeloze 
materialen. Tegenstellingen worden zo verenigd. Er ontstaat op 
deze wijze een dialoog tussen natuur en cultuur, verleden en 
heden, kunst en het alledaagse. Hij is gefascineerd door de 
oplopende getallenreeks van Fibonacci waaraan in de 
middeleeuwen een transcendente betekenis werd gegeven en 
waarin Merz de oneindige groei en de mogelijkheid om de ruimte 
te vatten hanteerde. De spiraal geldt voor hem als de meest 
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plastische weergave van de rekenkundige ordening die de 
mogelijkheid biedt om ruimte, samenhang en wie wij zijn te 
begrijpen, alles te begrijpen. Ook de tafel is een belangrijk 
thema in Merz’ werk, omdat het een belangrijk gebruiksvoorwerp 
is uit het gewone leven. Ze verwijst naar de maaltijden 
waarbij mensen elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen. 
Voor Chambres d’Amis bedacht hij vijf tafels in een 
skeletachtige structuur, bedekt met glas en steen, die zich 
ongehinderd wentelden doorheen de ruimte van een burgerlijk 
interieur.(afb. II-1)‘Het tonnenzware reptiel heeft zich van de 
ruimtes meester gemaakt en de bewoners uit de woonkamer 
verdrongen.’1 beschrijft Lieven De Cauter. Het werk staat op 
zichzelf, want kan ondanks zijn tafel-vorm amper dienst doen 
als meubilair. In ‘Het Stedelijk Museum voor Aktuele Kunst 
Gent’, een uitgave van het OKV, beschrijven Stef Van Bellingen 
en Stefan Kochanek hoe Merz’ tafels in het burgerlijke 
interieur een museale dimensie wisten te etaleren.2 Donald Judd 
beschrijft dat de configuratie en de schaal van kunst niet kan 
omgezet worden in meubels.  

‘Eighteen years ago someone asked me to design a coffee table. I 
thought that a work of mine was essentially a rectangular volume with 
the upper surface recessed could be altered. This debased the work 
and produced a bad table which I later threw away. The configuration 
and the scale of art cannot be transposed into furniture and 
architecture. The intent of art is different from that of the latter, 
which must be functional.’3  

Als het begrip configuratie opgevat wordt als de onderlinge 
verhouding of gesteldheid van vormen, zaken of toestanden, dan 
is het duidelijk dat het kunstobject een andere verhouding of 
gesteldheid heeft dan een meubel. De sculptuur wil ook in 
essentie geen meubel zijn, het wil begrepen worden als 
materialisatie van een idee, als uitdrukkingsmiddel van een 
individu, als het resultaat van een zelfgenererende 
mentaliteit en handelend vermogen. Het natuurlijke dringt de 
artificiële wereld binnen en is zo nadrukkelijk aanwezig dat 
het het gewone leven opheft. Het huis wordt bedreigd. De groei 
van het materiaal, geëvoceerd door de draaiende vormen, de 
articulatie van het ontwerp, het esthetische en de aandacht 

                                                

  

1 DE CAUTER, Lieven. De metastase van het museum. Zoektocht naar de raadsels van de 
kunst in 50 staties, in: Châtel, Guy & De Kooning, Mil (reds.). De metastase van 
het museum, Vlees en Beton, nr. 8, Damme, Laat-XXe- eeuws Genootschap, 1987, pp. 6-
12.  

2 KOCHANEK, Stefan & VAN BELLINGEN, Stef. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent, 
Brugge, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen i.s.m. het S.M.A.K., 1999.  

3 Donald Judd in: DE JONGE, Piet. Donald Judd. Furniture, Museum Boymans - Van 
Beuningen, Rotterdam, 1993.  
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voor de plaats en de architectuur van de context zijn 
belangrijke pijlers van dit werk. Merz probeert aan te geven 
dat de mens is vervreemd van zijn omgeving, van de natuur en 
eigenlijk van zijn oorsprong. Bovendien lijkt de afstand 
tussen mens en natuur alleen maar groter te worden. Het is een 
reactie op de natuur en op de door de mensen gemaakte cultuur.  

Wanneer het werk in Watou wordt opgesteld, in het weidse 
landschap, verdwijnt het interieur als referentiekader voor de 
schaal van het kunstwerk. Thomas Huber beschrijft hoe men met 
een werk moet omgaan bij een tentoonstelling:   

‘In het waarderende opstellen van het werk en in het installeren 
ervan in de tentoonstelling beantwoordt men aan de maat die het 
kunstwerk heeft gezet. Want een werk is op zichzelf reeds de voorgift 
van het tentoonstellen ervan. In een wezenlijk werk werd al tijdens 
het scheppingsproces een plaats ingeruimd voor de onvoorwaardelijke 
noodzaak om gezien te worden. Een werk wordt geschapen in de richting 
van het tonen ervan. Maar het werk laat het niet enkel bij de 
absolute noodzaak te worden tentoongesteld; het is bovendien ook 
maatgevend voor de wijze waarop het getoond moet worden. Daarom wordt 
een werk pas naar behoren gewaardeerd door een tentoonstelling die 
aan een dergelijke gegeven maatstaf beantwoordt. Dit betekent dat men 
een werk in zijn tentoonstelling ook kan mislopen. We constateren: 
tentoonstellen is een dienende, aan de door het werk gegeven maatstaf 
beantwoordende omgang met het kunstwerk.’1  

Jan Hoet echter vindt dat het werk door de contextwijziging 
niet voldoende sterk naar voren komt. Hij beslist fruit en 
groenten op de stenen tafels te plaatsen. ‘We willen kunst 
integreren in de omgeving. De tafel van Mario Merz wordt 
gedeeltelijk met fruit bedekt, waardoor ze ook nog eens 
contrasteert en associeert met de boomgaarden eromheen.’2  

De in S-vorm geassembleerde meerdelige tafel uit afwisselend 
plexiglas en arduin wordt zo geplaatst dat het ten volle het 
landschap benut: het meubel kronkelt zich uit de openstaande 
hopast van het Blauwhuis naar buiten, waardoor het deels 
binnen, deels buiten komt te staan. Achterin de hopast geeft 
een klein venstertje uit op het weidse landschap dat zich tot 
aan de Casselberg uitstrekt, land waarop nu de vruchten des 
veld aan het groeien zijn. Hoet en Mandelinck herkennen in het 
werk een primitief altaar. Elke dag liggen op de tafel verse 
groenten en vruchten, als een ode aan de vruchtbaarheid van 
het land. (afb. II-2, II-3)  

                                                

  

1 HUBER, Thomas. De zeep. Een onderrichting over het tentoonstellen van kunstwerken, 
in: De Witte Raaf, nr. 40 / november, 1992.  

2 Jan Hoet in: PIRYNS, Piet. Poëziezomer, in: Knack, juli, 1998.  
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‘Mandelinck kijkt naar de geiten die het gras onder de tafel 
wegrukken met hun ruwe tongen en wijst naar het landschap. “Merz 
staat hier perfect. Zijn tafel is een uitnodiging voor het voedsel 
dat errond tot wasdom komt. We zullen, elke dag van de 
tentoonstelling vruchten en groenten op tafel leggen. Alles is 
onderdeel van elkaar. Die vruchten liggen daar omdat ernaast 
aardappelen groeien, omdat iets verder de hop naar boven slingert, 
omdat de tarwe hier rijper wordt. Alles is voedsel en alles voedt.’1  

Het is bijna een Middeleeuws tafereel, de voorbereiding van 
een oogstfeest. En je verwacht dat elk moment de boerinnen 
zullen komen, de knecht de meiden achterna zit en de boer de 
wijn proeft en verdeelt.  
Als Hoet in 1986 gevraagd wordt in welke mate de installaties 
van Chambres d’Amis verbonden zijn aan de specifieke ruimtes 
van de huizen, antwoordt hij:  

‘Ze kunnen eenmalig zijn maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. 
Een kunstwerk kan een zodanige kracht op zichzelf hebben dat je het 
overal kan laten functioneren. De meeste kunstenaars hebben werk 
gecreëerd dat verwijst naar dingen die ze vroeger al hebben gemaakt 
of in andere omstandigheden ook zouden hebben ontwikkeld. Het kan 
zijn dat ze op zich functioneren, of ze kunnen alleen voor die plaats 
geschikt zijn en nergens anders mogelijk zonder dat ze grondig 
gewijzigd zijn. Het ideaal is al die twee samenvallen, als het werk 
het gevoel heeft verband te houden met de visie van de kunstenaar en 
tegelijk de indruk wekt niet herneembaar te zijn.’2  

De tafels van Merz behoren tot die groep van kunstwerken die 
verwijst naar dingen die de kunstenaar reeds vroeger heeft 
gemaakt. Hoet oordeelt bovendien dat dit werk, hier op het 
platteland, niet functioneert zonder grondig gewijzigd te 
worden. ‘De harmonie tussen mens en natuur is hier nog 
vanzelfsprekend.’3 Het werk hoeft niet meer te contrasteren met 
zijn omgeving omdat werk en omgeving eigenlijk hetzelfde 
vertellen. Beide zijn een ode aan de natuur. Het enige doel 
van het werk is de ‘bezoeker uit de stad’ de natuur in alle 
pracht en praal te laten ervaren. En dus wijzigt hij het werk 
in de lijn van de ideeën van Merz. Hij plaatst fruit en 
groenten op de tafel, zoals Merz dat ook eerder bij ander werk 
had gedaan.4 Bij Merz echter ging het vooral om de het contrast 
dat zo ontstaat tussen het organische en het artificiële, 

                                                

  

1 LIBERT, Marijke. Kunst met een reukje en een tere huid, in: De Morgen, 27 juni 
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o.a. Tavola a Spirale, 1982   



 

57

tussen het vergankelijke en het monumentale van de steen, 
tussen het grillige van zijn vormen en het strakke, 
rechtlijnige van het interieur. Bij Hoet echter draait het om 
de textuur en het coloriet van het fruit dat zo een innige 
verbinding aangaat met de omgeving van het werk. Het kunstwerk 
wordt ingezet om een nostalgisch gevoel naar het landelijke 
aan te wakkeren, wat wel tot de doelstellingen van de Arte 
Povera behoort, maar de beleving is hier belangrijker dan de 
reflectie. Je lijkt te moeten beseffen dat iemand op een heel 
eenvoudige manier wat schoonheid en ontroering voor jou 
creëert, wat zou leiden tot melancholisch geluk. 
Deze associatie werd helemaal niet gemaakt toen de tafels in 
het burgerhuis stonden. De verplaatsing van het werk, de 
verandering van setting heeft dus invloed op de wijze waarop 
we het werk aanschouwen. De reconstructie van dit eerder 
museaal werk leert ons dat hercontextualisering van het werk 
diverse implicaties heeft voor de identiteit en de daarmee 
samenhangende betekenis van het werk. De visuele en 
conceptuele veranderingen spreken het oorspronkelijke 
uitgangspunt van een museum tegen, namelijk het voor de 
eeuwigheid bewaren van het authentieke kunstwerk. Hoet heeft 
het kunstwerk aangepast aan de omgeving, heeft andere aspecten 
dan de bedoelde bloot willen leggen. De ideeën van Merz werden 
vertaald en getransformeerd. De kunstenaar levert het werk, 
maar de regie is niet langer louter in handen van de maker. 
Het kunstwerk ontleent zijn bestaan, identiteit en betekenis 
aan de curator en zijn vertoog. De curator recycleert het 
kunstwerk op zodanige wijze dat hijzelf de kunstenaar wordt.    

Peter De Cupere  

Jan Hoet is de ontwerper van de tentoonstelling, hij kiest 
zijn kunstenaars heel specifiek uit, zodat ze passen binnen 
het door hem gecreëerde plaatje. Dat vraagt om kunstenaars die 
niet in de eerste plaats uit zijn op hun eigen expressie, op 
het drukken van hun eigen stempel, maar die juist bereid zijn 
zich te voegen naar de omstandigheden zonder hun identiteit op 
te geven. 
Tentoonstellingen zijn vandaag de attracties van het 
kunstbedrijf. Voor die tentoonstellingen heeft het kunstwerken 
nodig. Het geeft ze in opdracht. Volgens Thomas Huber ‘wordt 
het als aanleiding de grond voor het ontstaan van kunstwerken. 
Het kunstbedrijf keert de verhouding tussen het kunstwerk en 
het tentoonstellen ervan om. Het kunstbedrijf is een 
omgekeerde wereld. Wat dienstbaar zou moeten zijn en tot 
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vervulling zou moeten brengen, is veranderd in iets wat 
schijnbaar grondvest en zin sticht.’1  

Peter De Cupere kweekt schimmels op zijn ateliermuren, draagt 
maandenlang dezelfde sokken om ze te kunnen ophangen, 
analyseren, ruiken. Hij maakt parfums van zijn eigen afval 
(eierschalen, boterhammen met chocopasta, zijn eigen 
okselzweet) en noemt het G-parfum met de G van garbage en van 
G-spot. Geur is erotiek, vindt hij. Amper een half jaar na 
zijn ‘ontdekking’ door Jan Hoet staat hij met eigen werk in 
Watou.  

‘Vier jaar terug heb ik mijn eerste werk met geur gerealiseerd. En 
sindsdien ben ik niet meer gestopt. In maart kwam Jan Hoet, die 
gastdocent was op mijn school – het Hoger Instituut in Antwerpen – 
onverwacht mijn atelier bezoeken. Hoet was een fantastische ervaring. 
Hij is één van de oprechtste personen die ik ooit ontmoet heb. En hij 
ruikt lekker. Een heerlijke geur heeft hij. Iemand die angstig ruikt, 
ruikt niet lekker. Iemand die op zijn gemak is ruikt gewoon, maar 
iemand die aantrekt, die heeft een bedwelmende geur. Zoals Hoet dus.’2  

Heel duidelijk hoe de kunstenaar dweept met de curator.  
Het werk in Watou heeft hij ter plaatse gemaakt. (afb. II-4) 
Hij kreeg een stal op de oude hoeve ‘Het Blauwhuys’ toegewezen 
en moest er ‘iets’ mee doen. Hij schrikt helemaal niet terug 
voor clichés - we zijn op het platteland en iedereen mag het 
weten - en daarom ontwikkelt hij een werk met stalgeur. Hij 
fixeert de geur op een zelfaangelegd rietveld, waardoorheen de 
bezoeker zich een weg moet banen. Intens citroenparfum 
verzacht even intense vislucht.   

‘Ik heb een rietveld gemaakt met echt riet, in een schuurtje op het 
binnenplein van het Blauwhuys. Je kunt erdoor waden, wandelen 
eigenlijk. Het ruikt er naar vis en citroen. De vis stinkt echt, de 
citroen is de catharsis. Ik heb lang gewerkt om mijn visgeur optimaal 
te krijgen. Maar het ruikt hier elk uur anders.’3  

Ode aan het landschap, wij zijn verrukt van de natuur. Wij 
willen de stadsmensen ware sensaties bezorgen, hen het 
platteland echt laten ervaren, lijkt deze tentoonstelling 
overal toe te schreeuwen. Het echte leven vermengt zich met 
het kunstwerk. De symbiose is nabij.  

‘Tijdens de opstelling vorige maand is de beerput onder mijn ruimte 
overgelopen. Eerst dacht ik: fantastisch, ik integreer die reuk in 

                                                

  

1 HUBER, Thomas. De zeep. Een onderrichting over het tentoonstellen van kunstwerken, 
in: De Witte Raaf, nr. 40 / november, 1992.  

2 Peter De Cupere in: LIBERT, Marijke. Kunst met een reukje en een tere huid, in: 
De Morgen, 27 juni 1998, de Bijsluiter.  

3 Ibidem. 
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mijn werk, maar dat vond ik dan plots te voor de hand liggend, dus 
hebben we die viezigheid maar weggeschept en opgepompt.’1  

Het verschrikkelijk stinkende pad staat in alle kranten, Peter 
De Cupere is meteen bekend. Jan Hoet heeft de loopbaan van 
zijn introducé een vliegende start gegeven.   

‘Plots stond de telefoon roodgloeiend van de binnen- en buitenlandse 
galeriehouders die mijn werk wilden tentoonstellen. Ik heb het hoofd 
koel gehouden en de meeste voorstellen tegengehouden. Dat het museum 
van Gent iets van mij heeft gekocht betekent veel voor mij. Het is 
een bevestiging dat ik op het goede spoor zit.’2  

Nu moet hij wel als geurkunstenaar door het leven gaan. In 
Knack vertelt hij dat ‘hij dat eigenlijk niet wil, maar het 
gelukkig ook niet kan laten zijn neus te gebruiken’3.  

                                                

  

1 Peter De Cupere in: LIBERT, Marijke. Kunst met een reukje en een tere huid, in: De 
Morgen, 27 juni 1998, de Bijsluiter.  

2 Peter De Cupere in BOUCHEZ, Hilde. Kunst met een luchtje, in: Weekend Knack, 6 
september 1999, pp. 64-69.  

3 Peter De Cupere in BRAET, Jan. Op de hoek van nummer 5. Manneken Pis op 
ArtBrussels. De neus van Peter De Cupere en andere ervaringen Over The Edges. De 
spoken van Elke Boon, in: Knack, 12 –18 april 2000, pp. 74-77. 
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…en daarna

  
Schrik voor institutionalisering

  

‘De poëziezomer is ontgrensd tot een festival van internationale 
allure. Mandelinck is verantwoordelijk voor de keuze van de 
gedichten, de beeldende kunst kiest hij in samenwerking met Jan Hoet, 
directeur van het SMAK in Gent. Als we praten over een opvolger in de 
toekomst reageert hij sceptisch. “Dan wordt het bijna een 
institutie”.’1  

Het uitgangspunt van de Amerikaanse antropoloog Malinowski is 
de stelling dat de mens, om enig doel te bereiken zich moet 
organiseren; hij definieert een institutie dan ook als ‘een 
georganiseerd systeem van doelgerichte activiteiten.’ Uit deze 
definitie zouden we zomaar kunnen besluiten dat het een 
logische stap is voor een tentoonstelling om zich financieel 
en inhoudelijk te gaan organiseren en definiëren. Het woord 
institutie roept in de kunstwereld echter een eerder wrang 
gevoel op. Institutionalisering zou betekenen dat de 
tentoonstelling mainstream geworden is, ingekapseld in het 
systeem, zodat men niet langer als vernieuwer gezien kan 
worden. Het zou de recuperatie betekenen van een provocatieve 
tentoonstelling die zichzelf graag als hors catégorie 
presenteert.  

Watou is steeds tegemoetgekomen aan een artistiek verlangen 
dat begin jaren tachtig dringend nood had om zich ver van 
geïnstitutionaliseerde oorden ook effectief in de 
werkelijkheid te manifesteren. Door te breken met de museale 
ruimte, kon de kunst ook zelf werkelijkheid worden.  
Camiel van Winkel beschrijft in zijn boek ‘Moderne leegte’ 
deze tendens.  

‘De teneur was dat de grensverleggende kunstenaar geen genoegen meer 
kon nemen met uitsluitend de officiële kanalen die kant-en-klaar voor 
de ervaring van kunst zijn ingericht. Geïnstitutionaliseerde 
afbakeningen van een plek voor beeldende kunst werden in toenemende 
mate ervaren als een belemmering voor de kruisbestuiving met andere 
culturen en maatschappelijke velden. (…)Onder het veelkleurig vaandel 
van het alledaagse werd een oud avant-gardistisch adagium 
heringevoerd, dat handelt over het opheffen van de scheiding tussen 
kunst en leven.’2  

                                                

  

1 VAN DEN BOSCH, Annette. Poëzie in Watou. Een gesprek met Gwij Mandelinck, in: 
Meander, 3 augustus 2003.  

2 VAN WINKEL, Camiel. Moderne Leegte. Over kunst en openbaarheid, Nijmegen, SUN, 
1999. 
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Maar net zo min als de volledige autonomie van de 
kunstpraktijk ooit mogelijk zal zijn omdat er altijd, op welke 
wijze ook, verbindingen zijn met de sociale realiteit, is het 
volledig integreren van kunst in het leven een onhaalbaar 
ideaal. Het afwijzen van elke vorm van institutionalisering is 
met name problematisch omdat het een gebrek aan 
presentatiemogelijkheden veroorzaakt. Wanneer een kunstwerk 
zich bevindt in de openbare ruimte is het noodzakelijk dat er, 
om publiek en erkenning te krijgen, wel aanwijzingen worden 
gegeven dat het hier om kunst gaat. De meest voor de hand 
liggende methode is dan toch om terug te grijpen naar de 
artistieke context. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
vertrouwde presentatiemogelijkheden. Alle kunst blijkt 
uiteindelijk weer afhankelijk te zijn van de institutionele 
middelen van de kunst. 
George Dickie beweert in ‘The New Institutional Theory of Art’ 
dat kunst iets blijft waar een menselijke ingreep mee gepaard 
gaat en waar een publiek bij betrokken wordt. Kunstwerken zijn 
bovendien kunst omwille van de plaats die ze innemen in een 
institutioneel kader of context. De samenwerking met het 
museum kan zo gezien worden als een mogelijkheid om een soort 
geloofwaardigheid te geven aan de in Watou tentoongestelde 
kunstwerken, om het werk institutioneel in te kaderen.1 

Institutionalisering betekent ook politisering via subsidies. 
Watou heeft zich sinds 1999 georganiseerd in een vzw. Vzw’s 
die als hoofddoel hebben het kunst- en cultuurleven te 
bevorderen kunnen genieten van overheidssteun. Het project 
dient daarvoor van een culturele professionele kwaliteit te 
getuigen, een grootschalig karakter te vertonen en moet 
minimaal een regionale impact en uitstraling bewijzen.  
Minister Bourgeois gaf in 2005 volgende argumentatie voor de 
subsidiëring van Watou.  

‘Met deze tentoonstelling wordt het imago van Vlaanderen als 
hoogwaardige cultuurbestemming in de verf gezet. Bovendien leidt deze 
culturele manifestatie tot veel persaandacht, ook in Nederland. 
Ondanks het belangeloze, harde werk van de organisatoren en hun vele 
contacten met topmensen uit de wereld van de literatuur, en bij 
uitbreiding de kunst in het algemeen, blijft een (deels 
weersgebonden) organisatie van dit niveau altijd een waagstuk.’2  

Koen Brams analyseert de subsidiëring van kunstprojecten en de 
gevolgen daarvan in De Witte Raaf als volgt:  

                                                

  

1 De theorie van George Dickie wordt ontleed in: ELIAS, WILLEM. Tekens aan de wand. 
Hedendaagse stromingen in de kunsttheorie, Antwerpen, Hadewijch, 1993.  

2 Geert Bourgeois in: Instellingsspecifieke PR en promotie, als antwoord op vraag 
van Greet Van Linter, vraag nr. 124 in het Vlaams Parlement, 8 april 2005.  
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‘Kunstenaars, curatoren en kunstcritici hebben de politici zo naar de 
mond gepraat dat die nu werkelijk geloven dat kunst ‘nuttig’ is en 
zelfs aansturen op een sluitende instrumentalisering. Wij hebben 
allemaal schuld aan die ‘democratisering’, omdat we het als argument 
hebben gebruikt om geld te krijgen. Nu wordt de zaak natuurlijk 
omgedraaid: je kan pas geld krijgen als je aantoont dat iets goed is, 
voor de mensen, voor een buurt, voor bepaalde achtergestelde 
bevolkingsgroepen. De kunst die dit soort projecten oplevert, is 
pover, zwak, serviel. Kunst is niet ‘nuttig’, maar diegene die dat 
nog luidop durft beweren, riskeert op droog zaad gezet te worden.’1  

Liever dan toegeven dat Watou een institutie is geworden, 
beklemtoont Gwij Mandelinck het grensverleggend karakter van 
zijn tentoonstelling, het mogelijk maken van het onmogelijke, 
het zichtbaar maken van het ongeziene. Bij elke gelegenheid 
parafraseert hij de dichter Rutger Kopland, die volgens 
Mandelinck een rake analyse maakt van waar Watou voor staat.  

‘Wat Gwij en Agnes doen is zoiets als exploreren van grensgebieden, 
zoeken naar plekken waar de vonk overslaat van het beeld, het 
schilderij, de tekening, naar het gedicht, de stem en – als de 
dichter wordt getoond op videoscherm – naar het gezicht van de 
dichter. Er moet iets raadselachtigs, iets spannends gebeuren tussen 
die lege kamer, die verlaten stal en wat daar te zien is, wat je daar 
leest of hoort. Als je daar bent bekruipt je menigmaal een aangenaam 
gevoel iets absurds mee te maken, iets onmogelijks, iets voorbij de 
grens van het denkbare en benoembare. Daarbij komt dat de 
geografische context waarbinnen dit alles zich afspeelt een uithoek 
is, een vergeten streek in het uiterste zuiden van Vlaanderen. Hier 
houdt België op, in de verte bestaat België al niet meer, alles wat 
plaatsvindt is op de grens van het mogelijke, in België althans.’2  

Daar het presenteren van kunst buiten de white cube echter 
niet meer gezien kan worden als een verzetsdaad nu we gewend 
zijn geraakt aan kunst in de open ruimte, betekent dit niet 
dat kunstenaars niet meer spelen met de grens tussen kunst en 
‘het echte leven’ maar dat ze hierbij doelbewust gebruik maken 
van de spanningseffecten door deze grens voelbaar te maken. En 
waar kan dat beter dan in het grensdorpje Watou?  

                                                

  

1 BRAMS, Koen. Playback in: De Witte Raaf, nr.85/ mei, 2000.   

2 KOPLAND, Rutger. Over het hiernamaals, 16e Van Gogh-lezing uitgesproken op 7 
oktober 2005, Valkenswaard, Noordbrabants Genootschap te ’s-Hertogenbosch, 2005.  

Door Mandelinck aangehaald in o.a. [ VAN HULLE, Jooris. Met het oog op het daarna. 
Interview met Gwij Mandelinck, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, nr. 309, februari, 
2006 ] en [CORNET, Pascal. ‘… niets zo paradijselijk als niet meer te bestaan’. De 
25ste Poëziezomer van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 29, nr. 4/ juli-augustus, 
2005, pp. 12-21 ]. Het bewuste tekstfragment werd reeds door Kopland geschreven op 
24 maart 2005 en aan Mandelinck doorgespeeld.  



 

63

‘Het is bijna vanzelfsprekend dat de ligging van het dorp Watou op de 
Frans-Belgische grens zich opdringt als bijkomend uitgangspunt van de 
Poëziezomer.’1  

De marginale ligging van het dorp, ‘aan de grens van de 
beschaving’ vormt een excuus om een bepaalde tendens in de 
kunst naar voor te brengen. Het thema grens is sterk 
verwikkeld met actuele problemen en vormt de inspiratie voor 
veel geëngageerde kunstenaars. Door deze kunstenaars naar voor 
te schuiven en de grens te cultiveren, houdt Mandelinck zijn 
avant-gardistische, anti-institutionele droom in stand.  
Mandelinck kiest, samen met door hem aangestelde curatoren, 
bewust voor kunst die inspeelt op de actualiteit. Kunstenaars 
die zich zouden engageren en dus via hun kunst zich in dienst 
stellen van een politiek, sociaal, religieus of moreel ideaal 
en zo meewerken aan de verandering van de samenleving om dat 
ideaal te verwezenlijken. Kunst die openstaat voor de wereld 
dus en breekt met de ‘eigen wereld’ van de kunst. 
Frank Vande Veire omschrijft in zijn pamflet ‘I Love Art…’ op 
eerder gewaagde wijze hoe het engagement van de kunst niets 
meer van doen heeft met oprechte betrokkenheid van de 
kunstenaars, maar volledig geïnstitutionaliseerd en 
geprofessionaliseerd is geworden. Het is niet meer dan een 
houding die zelfgenoegzaam wordt aangemeten door kunstenaars 
die de kunstwerken weten te legitimeren doordat ze ze 
maatschappelijke thema’s toeschrijven en curatoren die als 
leeghoofden motto’s de wereld insturen. Zo pretendeert de 
kunst een ‘zogenaamd kritische dimensie’ te hebben, terwijl 
het hier in feite gaat om het vasthouden aan een vastgelegd 
discours. Woorden als politiek en idealisme zijn 
marketinginstrumenten geworden in ‘het discours der 
curatoren’, aldus kunstcriticus Anna Tilroe.2 

In het volgende deel gaan we na welke motto’s in Watou 
gebruikt worden om het grensverleggend karakter van de 
tentoongestelde kunstwerken te benadrukken, hoe de 
maatschappelijke relevantie via dat motto verklaard wordt en 
op welke manier ‘dat dorpje op de grens’ steeds als ideaal 
podium voor het engagement van de kunstenaar wordt naar voor 
geschoven. Duidelijk wordt dat, naarmate de 
institutionalisering van Watou toeneemt, de drang zich via de 
geëngageerde kunst als vernieuwend en grensdoorbrekend te 
presenteren groter wordt.   

                                                

  

1 In: officiële perstekst Poëziezomer 2001  

2 TILROE, Anna. De Kunst, de curator en de grote schoonmaak, in: Reflect #01, Nieuw 
Engagement. In architectuur, kunst en vormgeving, Rotterdam, Nai Uitgevers, 2003, 
pp. 128-136. 
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Cultivering van de grens

  
Een grens is een lijn die twee gebieden snijdt. Een barrière 
die het verschil van het één met het andere maakt, het 
onderscheid tussen het eigen en ‘het vreemde’ bepaalt. Het 
onderwerp grens is onlosmakelijk met kunst verbonden.  
Het museum, als instituut, vormt een grens tussen de 
werkelijkheid van het alledaagse leven en de plaats waar het 
voorwerp van die alledaagsheid wordt onttrokken en 
transformeert tot ‘kunst’. Geert Bekaert stelt in ‘Een gebouw 
waar de kunst haar intrek kan nemen’ dat ‘het museum de dingen 
aan hun natuurlijke omgeving onttrekt en ze een eigen ruimte 
geeft.’ Hij benadrukt dat er een grens getrokken wordt.   

‘Om van het ene domein in het andere te komen moet een drempel 
overschreden worden en de vrees die dat altijd met zich meebrengt, 
moet overwonnen worden. Drempelvrees willen uitbannen komt dus neer 
op het afschaffen van het museum zelf. Het scheppen en onderhouden 
van een afstand hoort tot het wezen zelf van het museum. In een 
museum gedraagt men zich niet zoals in het gewone leven.’1   

De kunst en dan met name de avant-garde, staat er van oudsher 
om bekend zich bezig te houden met het verleggen van de 
grenzen. Progressieve kunstenaars zijn altijd op zoek naar het 
nieuwe, het verkennen van het andere en het spelen met de 
grens tussen wat nog geaccepteerd wordt en wat niet. Het gaat 
hier om meer dan het zoeken naar nieuwe vormen van expressie 
en het oprekken van de mogelijkheden van wat kunst formeel kan 
en mag zijn. Het net een stapje verder gaan, het doorbreken 
van taboes en het aansnijden van gevoelige onderwerpen zijn 
manieren waarop de kunst met haar sociale inhoud ook de morele 
grenzen van de maatschappij kan aftasten.  

‘Door zijn ligging op de Belgisch-Franse grens is dit dorp een soort 
transitzone. Het wordt een tijdelijke verblijfplaats voor kunstenaars 
én bezoekers. Watou staat gedurende twee maanden symbool voor 
grensoverschrijdende dingen, zowel op het gebied van taal als op het 
gebied van de beeldende kunsten.’2  

Landsgrenzen geven letterlijk aan wat een bepaalde gemeenschap 
als haar eigendom ziet en zijn zo een weerslag van de 
menselijke drang om zich dingen toe te eigenen en gebieden af 
te bakenen. De omheiningen geven de status-quo aan, vormen de 
politieke spanningsvelden, bepalen wie erbij hoort en wie niet 

                                                

  

1  BEKAERT, Geert. Een gebouw waar de kunst haar intrek kan nemen, in: Van De Ven, 
Cornelis (red.). Museumarchitectuur, Rotterdam, 010, 1978, pp. 56-68.  

2 Gwij Mandelinck in: [N.N], Binnenkijken in Watou, in: Eigentijds, juli-augustus, 
2001.  
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en zijn inzet nummer één van oorlogen. Kunst over oorlogen 
behandelt de grensproblematiek en is actueel. Twee redenen om 
dergelijke kunst in Watou te promoten.  
De Poëziezomer van 1999 start de tendens van het cultiveren 
van de grens. Giacinto Di Pietrantonio, professor aan de 
Academie voor Schone Kunsten in Milaan, en in België vooral 
bekend door zijn samenwerking met Jan Hoet voor ‘Over the 
Edges’, noemt zijn tentoonstelling ‘Serendipiteit’. De 
ondertitel luidt echter: ‘Op de grenzen van Europa. Sur les 
frontières de L’Europe. On the borders of Europe.’ En geeft 
meteen aanleiding om werken te selecteren die verwijzen naar 
de Balkanoorlog.  

‘Een van de thema’s die hier wordt aangepakt is de Balkanoorlog. De 
kunstenaars in wiens werken het oorlogsgebeuren naar voor komt 
focussen niet op het geweld en de machtsontplooiing die daar mee 
gepaard gaan maar op de problematiek van de migratie, deportatie, 
vlucht en het verlies van identiteit. Op de onmacht dus en de 
fragiliteit.’1   

In 2000 krijgt de Poëziezomer de titel ‘Storm Centres’ mee, 
wat verwijst naar broeierige gebieden, waar door politieke 
onrust de kunst vaak impulsen krijgt en grenzen gaat 
overschrijden.  

‘Dit jaar werken wij met kleine landen en/of taalgebieden van Europa. 
Die zijn vaak haarden van creatieve onrust.’2   

En ook in 2003 speelt men duidelijk in op de actualiteit door 
de oorlog in Irak uit te spelen. Curator Michel Dewilde 
benadrukt dat hij via zijn tentoonstelling grenzen wil 
blootleggen.  

‘De Poëtische titel van Watou 2003 “Opzij van het kijken” inspireerde 
mij de grenzen af te tasten. Wanneer wenden mensen de blik af? 
Wanneer kijkt men opzij? Een vraagstelling die werd aangescherpt door 
de politieke achtergrond waartegen Watou in januari vorm kreeg: het 
nakende oorlogsconflict in Irak.’3  

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in:  ROELANDT, Els. Serendipiteit. De internationale Poëziezomer 
van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 23, nr. 4/ juli-augustus, 1999, pp. 8-15.  

2 MANDELINCK, Gwij. Meer dan een bries, in: Demeester, Ann, Haerynck, Jan & 
Mandelinck, Gwij (red.). Storm Centres. Poëziezomer 2000. 20 jaar Watou, 
Mariakerke/Gent, Poëziezomers Watou, pp. 19-22.  

3 DEWILDE, Michel. ‘Fear is our business’, in: Dewilde, Michel, Haerynck, Jan & 
Mandelinck, Gwij (reds.). Opzij van het kijken. Watou Poëziezomer 2003, Gent, vzw. 
Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2003, pp. 8-9.  
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De poster van 2003 is een hoppeveld in de winter, kaal en 
erbarmelijk als een concentratiekamp vol hoge palen en op 
prikkeldraad gelijkend touwgerei.   

‘Toch wilden we niet zozeer met Irak zelf bezig zijn, als wel met 
thema’s die universeel zijn. De oorlogen en conflicten binnenin de 
mens, de grenzen die elke dag worden beslecht.’1  

Op sociaal-psychologisch niveau roept de grens vragen op over 
culturele identiteit, over hoe mensen reageren op 
afscheidingen en uitsluitingen. Via het onderwerp grens kan de 
kunstenaar ingaan op maatschappelijke kwesties en culturele 
problematiek. De grens geeft in deze dynamische wereld 
aanleiding om te spreken over vrijheid van beweging in 
letterlijke en figuurlijke zin. Over de situatie van politieke 
vluchtelingen en over de digitalisering van onze wereld en hoe 
de landsgrenzen hierbij een steeds meer achterhaald begrip 
lijken.  

‘We leven in een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van 
globalisering en mondialisering, waarin het er begint op te lijken 
dat eenvormigheid een deugd is en het uitvlakken van verschillen een 
must. We staan aan de vooravond van een tijd waarin het bestaan van 
een Verenigd Europa bekrachtigd zal worden door de introductie van de 
Euro. Op zo’n moment kiezen wij graag voor een gedecentraliseerde 
blik op Europa, voor versnippering en fragmentatie, voor het 
particulier en het bijzondere. (…) Een dorp op het platteland, aan de 
periferie van het grootstedelijk gebeuren, is de plek bij uitstek om 
die diversiteit voor het voetlicht te halen en om het idee van een 
monolithische Europese cultuur een voetje te lichten.’ 2 (2000)  

Ook in 2004 is de groter wordende wereld het uitgangspunt.  

‘Globalisering en digitalisering hebben hun intrede gedaan. Zie ons 
racen op de vrije markt, tollen door de cyberspace. Dat grenzeloze is 
plezierig, maar boezemt ons tegelijk angst in. Want hoe ga je om met 
een wereld zonder grenzen?’3  

Transfer, traject, transit. Ontworteling, ontheemding. 
Decentralisatie en globalisatie. Verschil en identiteit. 
Migratie, immigratie en heimatloze kunstenaar. Dit zijn de 
kernwoorden van alle persteksten na 1998 over de Poëziezomer. 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: VAN DUIJNHOVEN, Serge. Opzij van het kijken: Watou, in: De 
Groene Amsterdammer, 26 juli 2003.  

2 DEMEESTER, Ann & HOET, Jan. Voor het onweer, in: Demeester, Ann, Haerynck, Jan & 
Mandelinck, Gwij (red.). Storm Centres.Poëziezomer 2000. 20 jaar Watou, 
Mariakerke/Gent, Poëziezomers Watou, pp. 9-11.  

3 Gwij Mandelinck in: DAENEN, Ward. Expo 24ste poëziezomer Watou even eenvoudig als 
ingetogen, in: De Morgen, 3 juli 2004, Cultuur en Wetenschap.  
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Ann Demeester, curator in 2001, beweert dat zij daar niet in 
meeloopt.   

‘De modieuze begrippen die stelselmatig opduiken in teksten die de 
voorbije jaren in hoog tempo werden geschreven over fenomenen als de 
toenemende internationalisatie van de tentoonstellingspraktijk en het 
statuut van de kunstenaar in de ‘submoderne’ wereld’ gaan aan Watou 
voorbij. Gefundeerde research naar de grond en de betekenis van dit 
soort tendensen hebben in Watou geen pas. Geschwärm met theoretische 
ideeën over noties als de constructie van een ‘nationale’ identiteit 
versus de steeds verder reikende universalisering heeft in deze 
context geen plaats.’1   

Het jaar ervoor beweerde ze nog, samen met Jan Hoet, dat Watou 
net de ideale uitvalsbasis was om ‘die diversiteit voor het 
voetlicht te halen en om het idee van een monolithische 
Europese cultuur een voetje te lichten.’ Misschien heeft ze 
haar idee wel aangepast aan het motto dat elk jaar op de 
Poëziezomer wordt geplakt. In 2000 was dat immers ‘Storm 
Centres’, de plek waar alles staat te gebeuren, een 
broeiplaats, een kruitvat, in 2001 echter wordt Watou ‘De Lege 
Plek’, een transitzone, een niemandsland, ‘un centre de rien’.   

In elk geval worden met de titels van de Poëziezomer modieuze 
begrippen aangesneden die steeds verwijzen naar de 
geografische ligging van Watou zelf en naar het droombeeld 
grensoverschrijdend bezig te zijn. Het doorbreken van grenzen 
leidt vaak tot werken die ingrijpen op de actualiteit. Maar 
die actualiteit wordt vaak zo wanhopig ingezet, als 
reddingsboei van de kunstenaar om grensverleggend bezig te 
zijn, dat het erop lijkt dat de kunst de wereld harder nodig 
heeft dan andersom. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
tentoonstelling  op zich. Als men maar lang genoeg volhoudt 
dat men werkelijk grenzen aftast, is er misschien wel een 
publiek dat daarin gaat geloven.     

Activisme

  

In een wereld waarin we 24 uur per dag uit de journalen en de 
kranten kunnen vernemen wat er allemaal niet goed gaat in de 
wereld, lijkt de rol van de kunstenaar als diegene die ons 
bewustmaakt van negatieve fenomenen en ontwikkelingen tamelijk 
overbodig. Toch is het aanwijzen van sociale misstanden en 

                                                

  

1 DEMEESTER, Ann. Watou en het carnaval der culturen, in: Fink, Christoph (red.). 
Atlas der bewegingen: beweging #46, de Watouwandelingen + een mogelijkheid tot gids 
voor Watou Poëziezomer 2001 "Een lege plek om te blijven", Tielt, Poëziezomers 
Watou, 2001, pp. 183-189.  
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negatieve actuele tendensen een trend die duidelijk is terug 
te vinden in de hedendaagse kunstwereld. Dit uit zich in de 
sterke opkomst van semi-journalistieke kunst de laatste jaren. 
Het is opvallend hoeveel aandacht er hierbij is voor kwesties 
rond grenzen en migrantenproblematiek.  

Onder het motto ‘Nous le passage’ besluit Mandelinck in 2005 
de grens over te steken van het stilstaande naar het bewegende 
beeld, ‘de grens tussen het materiële en het digitale’.1 

Hongerig naar meer contact met het publiek en moe van het 
hermetisch karakter van de kunsten storten hoe langer hoe meer 
jonge kunstenaars zich op de populaire cultuur van reclame, 
film, techno en video. Artistieke technieken worden losgeweekt 
van hun gespecialiseerde context en ingezet in een proces dat 
veel overtuigender met het publiek communiceert.  
De inzet om de grenzen van de kunst af te tasten is 
interessant, maar de kunst die ervan het resultaat is, is dat 
vaak veel minder. Daarom werd geopteerd voor een curator 
‘videokunst’. Cis Bierinckx neemt de taak op zich en hij 
‘grijpt terug naar het boek ‘But is it art? The Spirit of Art 
as Activism’ samengesteld door Nina Felsin. Met dat boek als 
leidraad werd er op zoek gegaan naar werken die in meer of 
mindere mate beantwoorden aan activisme of sociaal engagement. 
[…]Zonder dat het een dwingend thema werd, wilden we met de 
keuze van deze invalshoek accentueren hoe steeds meer 
hedendaagse kunstenaars begaan zijn met de wereld of 
exponenten ervan in hun werk centraal stellen.’2 Hij wil met de 
geselecteerde werken nagaan hoe het met dat activisme is 
gesteld.  

Het meest markante voorbeeld is het werk ‘Border’ van de 
Britse kunstenares Laura Waddington. Ze vertelt zelf over haar 
werk:   

‘In 2002 bracht ik maanden door in de velden rondom het Rode Kruis-
kamp te Sangatte, Frankrijk, samen met Afghaanse en Irakese 
vluchtelingen. Zij probeerden door de kanaaltunnel te komen, verstopt 
in vrachtwagens en goederentreinen. Border documenteert de 
onzekerheid waarin de vluchtelingen leefden, en het politiegeweld dat 
volgde op het sluiten van het kamp.’  

In de Grenslandschuur – uiteraard niet toevallig de locatie 
voor dit werk – krijgen we nachtelijke, mistige beelden te 
zien. Een zachte stem vertelt over Afghaanse vluchtelingen in 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. Gefragmenteerde antwoorden, in: Mandelinck, Gwij (red.). Nous le 
passage. Watou 2005, Watou, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2005, pp. 4-5.  

2 BIERINCKX, Cis. Wat confronterend werkt, in: Mandelinck, Gwij (red.). Nous le 
passage. Watou 2005, Watou, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2005, p. 12.  
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Calais: “Omar werd gek. Ze spraken tegen hem, maar hij 
antwoordde niet.” Een helikopter met zoeklicht vliegt over het 
landschap. De stem gaat verder. “Iedere keer werd iemand 
gedood of gewond.” We zien veel geloop, gejoel en gehijg, maar 
vooral bevende beelden die bijtijds moeilijk te situeren zijn. 
De stem verleent gelukkig uitleg. Het werk lijkt soms meer een 
uitvergrote nieuwsuitzending dan een echt kunstwerk.  

Dit voorbeeld geeft aanleiding na te denken over de manier 
waarop vandaag de dag nog onderscheid kan gemaakt worden 
tussen kunst, journalistiek en sociologie. Het genoemde werk 
doet niet veel meer dan tonen wat er gebeurt in de wereld. De 
reden waarom het als kunst gezien wordt ligt puur in het feit 
dat ze gemaakt zijn door mensen die zich presenteren als 
kunstenaars en de werken als kunst uitroepen door ze in een 
artistieke context te presenteren. Maar de vraag komt op wat 
voor motief dit binnenhalen van de dagelijkse harde realiteit 
in een artistiek kader nu eigenlijk heeft. Ten tijde van de 
sociaal realisten was het een verzetsdaad op zich om 
alledaagse taferelen tot onderwerp van kunst te kiezen. De 
kunstenaar die de harde realiteit liet zien werd gezien als 
provocateur en zijn onderwerpen kwamen hiermee automatisch 
onder de aandacht. Nu de kunst alles mag en kan en we 
dagelijks onze portie wereldproblematiek via de oneindige 
stromen televisiebeelden ontvangen, is het minder 
waarschijnlijk dat de semi-journalistieke kunstprojecten nog 
aankomen. Onrecht tonen op zichzelf zegt niet veel meer in 
onze informatiemaatschappij waarin wij onze dagelijkse portie 
miserie al ontvangen via het journaal en 
actualiteitsprogramma’s.  

De reden dat veel kunstenaars toch blijven kiezen voor 
videobeelden zou kunnen zijn dat hiermee hun geëngageerde 
positie wordt hardgemaakt. Dit komt doordat kunst die doet 
denken aan de conventionele documentaire nog altijd gekoppeld 
wordt aan sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Schokkende 
camera’s en onscherpe beelden worden in feite benut vanwege de 
vormconventie die aangeeft dat het hier om waarheidsgetrouwe 
integere verschaffing van beelden gaat. 
Een niet te onderschatten onderdeel van het concept is de 
persoonlijke inzet van de kunstenaar zelf. Hiermee krijgt het 
werk een persoonlijk en kwetsbaar karakter en wordt 
tegelijkertijd een lading van strijden, ook voor anderen 
ingezet. Zo wordt behalve de grens tussen kunst en de wereld 
ook die tussen het kunstwerk en de maker opgeheven. 
Los van de vraag of het journalistieke realisme als gebrek aan 
inspiratie of als statement moet worden opgevat, moet 
duidelijk zijn dat de geëngageerde kunstenaar vandaag de dag 
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meer kan doen en zijn sociale kritiek op een meer betrokken 
wijze kan uiten. 
Curatoren die dit soort kunst uitkiezen, doen dit omwille van 
het nieuwe engagement. Ze willen tonen dat kunstenaars weer 
van zich laten horen, dat het weer tijd is voor 
maatschappelijke betrokkenheid. De kunstenaar probeert heel 
hard zijn best te doen om zijn sociale engagement te bewijzen, 
maar komt vaak niet verder dan de gemiddelde nieuwsuitzending. 
Van echt activisme kan nauwelijks gesproken worden. Het 
engagement van de kunstenaar wordt ingezet als 
marketingstrategie, als slogan voor de tentoonstelling, als 
bewijs dat ook de tentoonstelling zich met de wereld, de 
maatschappij en de actualiteit bezighoudt. De vernieuwde 
technieken, de actuele thema’s, het grensoverschrijdend gedrag 
van de kunstenaars worden benadrukt zodat iedereen kan zien 
dat Watou met de tijd meegaat, dat er niet stilgestaan wordt, 
dat men zich niet verloren heeft in de presentatiemodellen van 
het klassieke museum, en onrechtstreeks dus ook dat Watou nog 
steeds geen instituut is, want steeds open voor vernieuwing en 
verandering.  

Frank Vande Veire vat het als volgt samen:  

‘De curator stuur motto’s de wereld in die autoritair samenvatten 
waar kunst tegenwoordig over gaat en waarom ze noodzakelijk is. Hij 
koppelt de uiteenlopende kunstvormen, individuele obsessies van de 
kunstenaar aan de algemeenheid van de ‘Zeitgeist’. Hij doet 
sprakeloze kunst spreken, zet haar in als antidotum voor de vicieuze 
aspecten van de tijdgeest en als het geprivilegieerde voorbeeld van 
meer hoopgevende tendensen. De curator is geëngageerd, voor hem 
dwingt de kunst tot een ‘debat’ waarin alle grote existentiële en 
maatschappelijke thema’s op een andere manier benaderd moeten worden. 
Daarom klinkt zijn vertoog onvermijdelijk als iets van het jargon van 
de historische avant-garde door. De curatoren zijn de enige avant-
gardisten in een tijd waarin de avant-garde niet meer bestaat.’1 

                                                

  

1 VANDE VEIRE, Frank. I Love Art, You Love Art, We All Love Art, This is Love. Een 
pamflet over de kunstwereld, Gent, maart 2003, in: Kunstbeeld nr. 10, oktober 2003. 
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DE KUNSTENAAR  
Reageren of ondergaan

  

In  het voorgaande hoofdstuk werd er voornamelijk van 
uitgegaan dat de keuzes die zijn gemaakt bij de samenstelling 
van een tentoonstelling onder de verantwoordelijkheid van de 
curator vallen. Een curator maakt echter niet alleen 
tentoonstellingen met kunstwerken, maar ook met kunstenaars. 
Welke impact hebben de kunstenaars op de tentoonstelling? 
Laten ze zich gelden of praten ze eenvoudigweg de curator na? 
Daniel Buren vestigt in de ‘Derde Paneldiscussie over 
Hedendaagse Kunst’, verschenen in de Witte Raaf, de aandacht 
op het probleem van de groepstentoonstelling.  

‘De kunstenaar wordt steeds meer als nietsnut behandeld. Hij is 
alleen nog maar leverancier van een product dat kan dienen als 
illustratiemateriaal voor de catalogus van de organisator van de 
tentoonstelling’1  

Hij vestigt hier de aandacht op wat hij eerder, in de 
catalogus van Documenta 5 in 1972, formuleerde als:  

‘Het onderwerp van een tentoonstelling wordt steeds vaker het 
tentoonstellen van de tentoonstelling als kunstwerk, en niet het 
tentoonstellen van kunstwerken.’2  

De curatorenkunst is de plaag van de laatste decennia en wordt 
belichaamd door curatoren die zelf kunstenaar willen zijn en 
de markt in handen hebben gesloten. Frank Vande Veire stelt:  

‘Men ergert zich terecht over de manier waarop curatoren het werk van 
kunstenaars telkens weer onder de koepel van één of ander hoogst 
origineel thema presenteren of aan een nieuw soort presentatiemodel 
onderwerpen. Maar de kunstenaar verschijnt hier al te zeer als een 
onschuldig slachtoffer. Eigenlijk verbergt onze ergernis iets wat 
veel ergerniswekkender is: de verregaande laksheid en onmondigheid 
van het kunstenaarsvolk. Het is verbijsterend hoe kunstenaars zich 
sinds jaar en dag het vertoog van de curatoren, en overigens ook van 
de critici laat welgevallen.’3   

                                                

  

1 Daniel Buren in: BRAMS, Koen, BUREN, Daniel & DAVIDTS, Wouter. Hedendaagse kunst, 
vandaag; Derde Paneldiscussie, 31 januari 2001, Café Beaubourg in: De Witte Raaf, 
nr. 84 / maart, 2000.  

2 Daniel Buren geciteerd in: BÄTSCHMAN, Oskar. Kunstmacht. Installaties en 
ervaringen, in: De Witte Raaf, nr. 74 / juli, 1998.  

3 VANDE VEIRE, Frank. I Love Art, You Love Art, We All Love Art, This is Love. Een 
pamflet over de kunstwereld, Gent, maart 2003, in: Kunstbeeld nr. 10, oktober 2003. 
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Vande Veire stelt dus dat kunstenaars geen enkel verhaal 
hebben tegenover het jargon van de curatoren. Maar hoe moet 
een kunstenaar reageren op de vraag van een curator om deel te 
nemen aan een groepstentoonstelling? Als de kunstenaar weet 
heeft van de reputatie van de curator om groteske titels te 
verzinnen voor zijn tentoonstellingen en waanzinnige theorieën  
te bedenken om die tentoonstellingen intellectueel te 
ondersteunen, moet de kunstenaar dan weigeren mee te doen? Via 
een tentoonstelling kan de kunstenaar immers een publiek 
vinden voor zijn artistieke productie. Een succesvolle 
tentoonstelling maakt de weg vrij voor appreciatie en 
legitimatie van de kunstenaar en zijn werk. Misschien doet de 
kunstenaar wel vooral mee aan het spektakel in de hoop 
naambekendheid te krijgen en zo gevraagd te worden voor andere 
tentoonstellingen, die niet zozeer de stempel van de curator 
dragen of gewoon om de vraagprijs voor zijn werk te kunnen 
verhogen. ‘Mijn grootste probleem bij de selectie is in de 
loop der jaren geworden dat ik steeds vaker mensen uit de 
wereld van de beeldende kunst moet weigeren. Watou is echt wel 
een lanceerplatform voor artistieke carrières geworden, 
intussen.’1 beweert Gwij Mandelinck.  
Opvallend is ook dat veel kunstenaars, die gevraagd worden 
‘iets’ in Watou te doen, ervoor kiezen op zolders en in 
schuren geen autonome beelden te plaatsen. Door bepaalde 
onnadrukkelijke ingrepen trachten ze veeleer sfeer te creëren. 
Het resultaat is vaak niet onaardig, maar tegelijk vermoed je 
dat het gebouw zonder die ingrepen wellicht ook al een 
bijzondere stemming bezat. Vele jonge beeldende kunstenaars 
zijn trouwens niet meer alleen op het resultaat van hun 
creatieve arbeid gericht; de ervaring om een week lang in dat 
onooglijke plattelandsdorp te werken is voor velen even 
belangrijk. 
Het heeft iets perfide te zien dat bijvoorbeeld Luc Tuymans 
bomen ‘schildert’ op de weg naar het dorpscentrum van Watou en 
hem te horen verklaren: “Ik fixeer mijn weg naar ‘de lege 
plek’.”2, wat evengoed uit de mond van de curator had kunnen 
komen. Blijft hij niet beter bij zijn eigen thematiek? Als hij 
dan toch per se wou meewerken aan de tentoonstelling, had hij 
dan niet beter gewoon enkele van zijn schilderijen beschikbaar 
gesteld? Het perfide schuilt in het feit dat kunstenaars hun 
werk gaan aanpassen aan de ruimte waar wordt tentoongesteld, 

                                                

  

1  Gwij Mandelinck in: CORNET, Pascal. ‘… niets zo paradijselijk als niet meer te 
bestaan’. De 25ste Poëziezomer van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 29, nr. 4/ juli-
augustus, 2005, pp. 12-21.  

2 Luc Tuymans in: MANDELINCK, Gwij. Bij de gratie van een lege plek, in: Fink, 
Christoph (red.). Atlas der bewegingen: beweging #46, de watouwandelingen + een 
mogelijkheid tot gids voor Watou Poëziezomer 2001 "Een lege plek om te blijven", 
Tielt, Poëziezomers Watou, 2001, pp. 171-176. 
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dat ze hun theorie over het werk gaan buigen naar de titel 
waaronder tentoongesteld wordt. 
In het hoofdstuk over de curator zijn reeds een paar 
kunstenaars aangehaald die blind het discours van de curator 
na-apen. In wat volgt komt Pieter Vermeersch aan het woord. 
Met hem had ik een gesprek over zijn ter plaatse gerealiseerd 
werk. Bij hem blijkt duidelijk hoe hij zich als een marionet 
van de curator gaat opstellen, hoe hij zijn oeuvre ineens 
vanuit een andere invalshoek gaat verklaren, hoe hij meeroept 
zonder nadenken. 
Het kan ook anders. John Körmeling trok zich terug uit de 
tentoonstelling toen hij tijdens de opbouw merkte dat de 
tentoonstelling maar niks dreigde te worden. Jan De Cock 
weigerde zich aan te passen aan de ruimte, hij gaat er eerder 
een gevecht mee aan. Hij liet zich niet beïnvloeden door de 
omgeving en bleef zijn eigen concept trouw. Voorbeelden van 
kunstenaars die niet zomaar meelopen in de mallemolen van het 
event, maar via hun kunst statements over de tentoonstelling, 
of over de kunst in het algemeen durven doen.   
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Pieter Vermeersch

  
In een Nederlands tijdschrift wordt Vermeersch geconfronteerd 
met een fascinerende foto. Op het eerste zicht lijkt het of 
een gat in een muur werd geschilderd, na grondiger kijken en 
het lezen van de begeleidende tekst blijkt het om een foto te 
gaan van de muur van het Rijksmuseum in Amsterdam waar het 
schilderij ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt weggenomen was. 
Achter het schilderij heb je een lege plek: in het midden een 
wit vlak omringd door een zone die van laag tot laag naar 
buiten toe steeds donkerder wordt tot de uiteindelijk egale 
kleur van het volle museumgroen.  
Toen het Museum voor Schone Kunsten in Gent werd leeggehaald 
ter renovatie werd aan kunstenaars voorgesteld een invulling 
te doen van bepaalde kamers. Vermeersch koos een kamer waar 
werken hadden gehangen van de Latemse school. Hij heeft de 
‘lege plekken’ heringevuld met de – statistisch gemeten - 
gemiddelde kleur van de respectievelijke verdwenen werken, 
zelfde formaat en met de oorspronkelijke naamplaatjes, die op 
zijn verzoek bleven hangen. Aldus werd er een zone gecreëerd, 
een schemerzone tussen dat wat weg is en dat wat er effectief 
nog is in een andere gedaante. 
Deze beelden, deze ideeën zijn de vertrekpunten van  
Vermeersch. De filosofische begrippen van ruimte en van af - 
en aanwezigheid, van tijd  biologeren hem. Hij heeft ook een 
mathematisch geformatteerde interesse voor de schilderkunst, 
voor kleur en licht.  
Zijn ‘gradaties’ zijn een eerste voorbeeld van hoe hij de 
schilderkunst als instrument inzet. Het zijn monumentale 
‘schilderijen’ waarbij hij heel precies, wetenschappelijk 
bijna, een kleur gaat splitsen in al zijn schakeringen: van 
zwart tot wit, van donkerblauw tot wit, van museumgroen tot 
wit. Door de heel nauwkeurige opsplitsing gaat van het 
schilderij een soort radiatie uit, het schemert en trilt na op 
het netvlies. Wat Vermeersch met zijn schilderwerk tracht te 
bereiken is een hertaling van het schilderij naar zijn 
essentie: kleur, verf en licht en de interacties tussen deze 
elementen die zorgen voor een soort energie die van het werk 
uitgaat.   
Wanneer hij echter met een sterk determinerende ruimtelijke 
context wordt geconfronteerd besluit hij de bestaande ruimte, 
in al zijn absoluutheid, als een soort driedimensionaal canvas 
te benaderen. Het gaat om het aftasten van de ruimte, de 
reconstructie en deconstructie ervan. Vaak gebeurt dit op een 
transparante plastic als drager. ‘In de keuze voor die 
doorzichtige non-entiteit in plaats van het traditionele witte 
doek weerklonk uiteraard al iets van mijn ‘onderzoek’ naar het 
fundament van de verf. Hoe fundamenteel kan verf worden 
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getóónd, en tegelijk toch de representatie behouden worden? 
Kan ik verf als pure verf tonen, zonder het beeld, de 
representatie te verwaarlozen?’1 Ook hier wordt kleur als 
autonome materie ingezet.  

In Watou wordt hij door de inrichters uitgenodigd naar een 
lege, verlaten zolderruimte. (afb. III-1) Houten spanten bakenen 
de ruimte heel nadrukkelijk af, natuurlijk licht kan enkel 
langs de dakpannen binnensijpelen. Geheel binnen de lijn van 
zijn vorige werken voorziet hij de ruimte van een reusachtig 
doek, diagonaal geplaatst zodat het de ruimte volledig opeist. 
Wanneer je als bezoeker het wankele laddertje opklimt, kom je 
oog in oog te staan met één grote, uitdijende vlek wit, met 
een vaaggroene rand. Door de reflectie van het wit in het 
licht van een filterende spotlight gaat er een soort trilling 
uit van dit schilderij dat eigenlijk de negatie van een 
schilderij is en tot een object is geworden. Het doek is 
hellend geplaatst, waardoor het lijkt los te komen van de plek 
en een soort zelfstandigheid impliceert, maar wordt ook 
omhelst en gekoesterd door de dakstructuur van de zolder. Je 
verliest er je uitzicht op de ruimte mee, de kleur wordt je 
opgedrongen en zuigt je in een nieuwe verleidelijke 
werkelijkheid. Door de bijna volledige invulling van de ruimte 
kan de bezoeker het werk enkel van op een afstand aanschouwen. 
In ruil daarvoor is het publiek wel de bevoorrechte getuige 
van de analyse, de ontmanteling van het beeld.  

Precies dezelfde motieven als in zijn vorige werken dienen als 
leidraad: het coloriet, de ruimte, de invloed van het licht op 
het canvas en de zinderende energie. We verwachten dan ook 
precies dezelfde uitleg bij dit werk als bij de andere. Hier 
laat Vermeersch zich echter verleiden tot een vertoog dat de 
intense connectie tussen het werk en de context moet 
manifesteren. Het sculpturale en architecturale kunstwerk 
sluit volgens de kunstenaar sterk aan bij het fenomeen 
‘Watou’. Watou is immers tijdens de winter een lege, desolate 
plek, vervuld met een demonische afwezigheid die bijna niet te 
dragen is. ‘Het is om weg van te lopen’. In de zomer 
daarentegen bulkt Watou van volheid en aanwezigheid. Leegte 
krijgt via het werk een architecturale dimensie, het heeft een 
materiële vorm aangenomen en verbindt zo het werk met de 
omstandigheid, met de Poëziezomer.2 

                                                

  

1 Pieter Vermeersch in: ROELSTRATE, Dieter. Spontaan dogmatisme. Gesprek met Pieter 
Vermeersch, op: www.pietervermeersch.be  

2 In 2004 had ik, samen met één van de twee gidsen van de tentoonstelling, een 
gesprek met Pieter Vermeersch over zijn werk in Watou. Deze uitleg is een  
reconstructie van wat toen verteld is geweest, en wat dus ook, via de gids, als 
verklaring van het werk werd verkondigd. 

http://www.pietervermeersch.be
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Het is alsof de oorspronkelijke systematiek en motivatie van 
zijn werk niet voldoende is als verantwoording om in Watou te 
exposeren. Hij wil benadrukken dat het om een eenmalige, niet 
te herhalen, zintuiglijke ervaring gaat, die enkel kon 
geëvoceerd worden door het dorp met zijn evenement. Het is 
alsof de sterkte van zijn werk moet bekrachtigd worden door de 
link met de indirecte omgeving. 
Gwij Mandelinck doet ook mee aan het verklaren van het 
kunstwerk en het blootleggen van de bepalende aspecten. ‘Wie 
deze Poëziezomer aandachtig bezoekt, zal vlug constateren: 
ruimte en tijd zijn ondefinieerbaar én onmisbaar als 
intuïtieve basis voor onze waarneming. Men gaat op zoek naar 
‘een deur zonder huis die nog openstaat’ (Inger Christensen).’1 

Dit motto is een poëtische vertaling van de surrealistische 
ideeën van Magritte en benadrukt het ruimtelijke. Hij stelt 
dat het thema leidt tot twee soorten kunstwerken: sommige 
vouwen de ruimte open, andere plooien haar ongenadig dicht. De 
‘revelatie’ van deze Poëziezomer is Pieter Vermeersch die ‘op 
sublieme wijze de ruimte weet open te plooien.’2 Bovendien 
wordt door Mandelinck in de nabijheid van het werk een gedicht 
van Yves Namur geplaatst met onder andere volgende versregels:  

Een langzame val 
Die de hele ruimte voor mij zou openen 
En mij zou openen voor de lege lichtplekken van de ruimte  

Daar, 
In de ruimte van een broze ademhaling  

Waar de dingen rusten die we zien 
En de dingen die we niet zien.3  

Het werk wordt zo verklaard vanuit de overkoepelende thematiek 
van de tentoonstelling. Het werk staat niet langer op zich 
maar dient vooral om het plaatje dat de tentoonstelling wil 
creëren vol te maken. Over coloriet en het abstraheren en 
mathematiseren van de technieken uit de schilderkunst wordt 
helemaal niet meer gesproken. Ruimtelijkheid en leegte zijn 
ineens dé Leidmotieven in het werk van Vermeersch. Vermeersch 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. Olie voor scharnieren, in: Haerynck, Jan, Haerynck, Maria, 
Hondekijn, Agnes & Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur zonder huis die nog 
openstaat’. Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 
2004, p. 3-4.  

2 Gwij Mandelinck in: DAENEN, Ward. Expo 24ste poëziezomer Watou even eenvoudig als 
ingetogen, in: De Morgen, 3 juli 2004, Cultuur en Wetenschap.  

3 NAMUR, Yves. (zonder titel), in: Haerynck, Jan, Haerynck, Maria, Hondekijn, Agnes 
& Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur zonder huis die nog openstaat’. Watou 
Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2004, p. 84-85.  
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laat het zich welgevallen en is al lang tevreden dat zijn werk 
aanslaat.     
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Jan De Cock

  
Nauwelijks tweehonderd meter van de Franse grens lopen schapen 
een varkensstal binnen. Ze delen het nauwe pad langs de 
stoffige muren met de bezoekers. De Brusselse kunstenaar Jan 
de Cock heeft in 2001 nagenoeg de hele ruimte volgebouwd met 
een houten constructie.(afb. III-2) Aan de kant van Frankrijk 
staat een bureautje waaraan een meisje zit te lezen: de 
suppoost die een gebouw zonder entree bewaakt. Aan de muren 
hangen de kunstwerken: een gedicht van Mallarmé door Marcel 
Broodthaers in verschillende lijsten achter glas gestopt. Het 
is een ondoordringbaar museum, ondanks de suggestie van 
Japanse fragiliteit die zijn architectonische vorm kenmerkt. 
Het is vooral de bezoeker die bekeken wordt.  

Jan De Cock is een kunstenaar die het eigenhandig vervaardigen 
van zijn werk nog prijst als een kwaliteit van het 
kunstenaarsschap. Zijn installaties zijn kluwens van balken, 
planken en vezelplaten die een soort inventaris vormen van de 
mogelijkheden van horizontale en verticale lijnen. Eerst 
breken massieve architectonische transformaties de bestaande 
ruimte open. Muren, vloeren en plafonddelen, gemaakt uit 
verschillende soorten en varianten hout, sluiten nissen en 
kamers in. Zo wordt een geometrisch landschap gecreëerd dat 
constant de blik van de bezoeker desoriënteert en verlegt. Hij 
bewijst in Watou dat hij in staat is een moeilijke ruimte naar 
zijn hand te zetten en op te laden met een theatrale 
kwaliteit.  

Alsof de strijd met de omgeving en de ruimte voor De Cock nog 
niet genoeg was, probeerde hij ook nog het idee achter de 
tentoonstelling te bekampen. De Cock had Mandelinck beloofd 
dat hij zelf voor een gedicht zou zorgen. Zijn oog viel op ‘Un 
coup de dés jamais n’abolira le hasard’, een door Marcel 
Broodthaers bewerkt gedicht van Mallarmé, waarin Broodthaers 
de typografie van Mallarmé verving door zwarte balkjes. ‘Een 
handige omzeiling van de confrontatie tussen woord en beeld’, 
vindt Mandelinck. ‘Een belangrijk statement over het woord’1, 
riposteert De Cock.   

Kiezen voor Broodthaers is niet gemakkelijk. Zijn werk heeft 
een status van ongenaakbaarheid. Je kunt het niet zomaar 
citeren, laat staan gebruiken in nieuwe constellaties. 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck en Jan De Cock in: DE PRETER, Jeroen. Watou houdt de kerk in het 
midden, in: De Morgen, 30 juni 2001, Cultuur en Wetenschap. 
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Broodthaers heeft een passie voor de letteren. Hij dicht, 
schrijft artikelen en kunstkritieken. Maar zijn besluit 
dichter te worden kreeg niet genoeg weerklank. Een doorbraak 
komt er niet. In de hoop via de beeldende kunst wel groot geld 
te verdienen, drenkt hij op veertigjarige leeftijd zijn vierde 
dichtbundel ‘Pense-Bête’ gedeeltelijk in gips en presenteert 
de homp in een galerie in Brussel. Het wordt een succes. Als 
symboliek kan dat tellen: hij ensceneert zijn eigen begrafenis 
als dichter én voorspelt het tijdperk van de communicatie en 
de massamedia, waarin de schijn domineert en de verpakking 
alomtegenwoordig is. De boodschappen hebben geen inhoud meer, 
hun betekenis is eenvoudigweg hun pragmatische effect. Hij 
luidt het perceptietijdperk in. Zijn eierschalen en 
mosselschelpen zijn toonbeelden van leegte en kunnen begrepen 
worden als een aanklacht op het holle van de kunst als 
koopwaar. In 1968 maakt hij van zijn eigen huis het fictieve 
‘Musée d’Art Moderne’. De ‘kunstwerken’ zijn bijvoorbeeld 
transportkisten en bijschriftenbordjes. Zijn kritiek op 
museumkunst en zijn reflecties hebben een ruimte gevonden.  

Terecht beschouwde Broodthaers, die zijn ‘Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard’ tot onderwerp van een van zijn 
belangrijkste werken maakte, Mallarmé als het begin van de 
moderne en hedendaagse kunst. Met ‘Un Coup de dés’ is de 
literaire ruimte ook een picturale ruimte geworden. Bernard 
Marcadé stelt in zijn voorwoord voor de tentoonstelling ‘Kunst 
in België na 1980’:  

‘Tegenover de traditionele problematiek – hoe poëzie maken na 
Baudelaire en Mallarmé? Of hoe kunst maken na Duchamp en Magritte? – 
stelt Broodthaers een andere problematiek: hoe kunst te maken na 
Baudelaire en Mallarmé? Hoe poëzie maken na Duchamp en Magritte? Met 
andere woorden: hoe tonen wat niet meer kan worden gezegd? Hoe zeggen 
wat niet meer kan worden getoond? 
Door van ‘Un coup de dés jamais n’abolira le hasard’ een beeld te 
maken, maakt Broodthaers zichtbaar wat in essentie onderhuids vervat 
was in het gedicht van Mallarmé, namelijk het beeld als slagschaduw 
van het woord. Het werk van Broodthaers vertrekt van de vaststelling 
dat de hedendaagse poëzie en kunst hun uiterste grenzen hebben 
bereikt.’1  

‘Het belangrijke statement over het woord’ bestaat er dus in 
aan te tonen dat de afstand tussen woord en beeld volledig is 
opgeheven: de teksten worden zelf beeld. 
Bovendien is de aanwezigheid van Broodthaers dubbelzinnig 
omdat zijn oeuvre een reflectie vormt op de fenomenen musea en 
kunstverzameling. Mandelincks oorspronkelijke doelstelling was 

                                                

  

1 MARCADE, Bernard. De uitkijkpost in: Kunst in België na 1980, Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten, 5 maart – 30 mei 1993, Aalst, Ludion, 1995.  
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te trachten van Watou geen museum te maken en het commerciële 
circuit van de galeries buiten de deur te houden. Maar door de 
grote respons in binnen- en buitenland en de samenwerking met 
een museum kreeg Watou stilaan een museale context. 
Met zijn museum als museumstuk volgt De Cock Broodthaers in 
wat hij met zijn fictief museum duidelijk wilde maken. ‘Binnen 
dit instituut-als-instituut kan Broodthaers de geldende 
limieten, verordeningen en spelregels naar zijn hand zetten, 
bespelen, bevragen. Zijn fictief instituut instrumentaliseert 
het besef dat je een systeem slechts kan bekritiseren door er 
met een kritische moedwilligheid in mee te draaien.’1 

Door vorm voorop te stellen aan de boodschap, door zich niet 
te laten verleiden zich aan de ruimte of de rurale context aan 
te passen, door een gedicht als beeld, als museumstuk op te 
hangen, benadert De Cock de tentoonstelling op een kritische 
manier. Het is een bevraging van de context van de kunst. Daar 
gedichten als beeld de kunstwerken in zijn museum als 
kunstwerk zijn, is zijn werk bovendien een commentaar op de 
institutionele presentatie van de kunst en van de poëzie.  

                                                

  

1 DAVIDTS, Wouter. Travail de [vi]site. Jan De Cock en het Paleis voor Schone 
Kunsten, in:  De Cock, Jan (red.), Denkmal, Brussel, Atelier Jan De Cock, 2004, pp. 
5-18.  
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HET GEDICHT  
Gedicht als beeld

  

De media hebben het in 2005 steeds over de vijfentwintigste 
Poëziezomer, maar eigenlijk kwam de poëzie er pas bij in 1991. 
De eerste kunstzomers waren louter een visueel gebeuren. In 
1991 realiseert Mandelinck het ‘nieuwe’ concept, de combinatie 
van poëzie en beeldende kunst, met als voornaamste 
doelstelling het weer rendabel maken van de poëzie en een 
verweer te bieden tegen de dominante beeldcultuur.  

‘Watou bloemleest gedurende tien weken het woord, dat in poëzie al 
eeuwen zijn summum aan concentratie vindt. Dat woord dreigt vooral 
door de reuzendruk van de beeldcultuur marginaal te worden, het is 
weldra niks meer dan een echo in de woestijn. Bloemlezen wij dan 
pessimisme? Of zoals Herman de Coninck veelzeggend corrigeert: de 
troost van het pessimisme? De Sahara ligt gelukkig nog een paar 
breedtegraden lager dan de Westhoek. Het laatste woord is nog niet 
voor morgen.’1  

Het woord is alomtegenwoordig in het dorp. De Grote Markt 
wordt omgedoopt tot Hugo Clausplein en elders verschijnt de 
Rutger Koplandstraat en de Lucebertstraat. Wie een straat 
oversteekt kan dat doen via een zebrapad dat uit versregels 
bestaat. Illustratief voor de eerste Poëziezomer was 
bijvoorbeeld het gedicht ‘Jonge sla’ van Rutger Kopland (ged.A) 
dat door Frank Liefooghe werd uitgebeeld in een tuintje: de 
versregels stonden uitgeplant tussen de jonge slaplantjes. 
(afb. IV-1)  

‘De omtrek van het gedicht waarvan de woorden op stokjes staan, wordt 
gevormd door bejaarde kroppen. Binnenin is er weinig te zien, maar in 
de “vochtige bedjes” kiemt wel iets, dat vast en zeker “in 
september”, precies zoals Koplands gedicht voorschrijft de beoogde 
jonge sla zal zijn, “net geplant, slap nog”.’2  

De kunst als een bijna kinderlijke uitbeelding van het gedicht 
om beide disciplines dichter bij het volk te brengen. 
De pers is uiterst enthousiast over dit naar buiten brengen 
van het woord.  

                                                

  

1 LAPIERE, Sigrid. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Poëziezomer in 
Watou, in: Poëziekrant, jaargang 15, nr. 4 / juli-augustus, 1991, pp. 2-5.  

2 VAN DEEL, Tom. Elk jaar opnieuw moet Watou worden uitgevonden. Over Gwij 
Mandelinck, in: Bekkering, Harry en Zuiderent, Ad (reds.). Jan Campert - prijzen 
1999, Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 1999, pp. 103-121.  
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‘Het evenement van Watou is niet alleen een serieuze poging om poëzie 
en beeldende kunst op elkaar te betrekken, maar maakt ook duidelijk 
dat gedichten alles te maken hebben met wat je ziet, waar je loopt, 
wat je denkt, met het leven kortom. De grenzen tussen de kunsten, 
maar ook die tussen kunst en werkelijkheid, worden op een 
aantrekkelijke manier vervaagd. Dat levert veel bekijks en veel 
enthousiaste reacties in het gastenboek op. Het Hugo Clausplein heet 
straks weer gewoon Grote Markt en de Lucebertstraat weer gewoon 
Blauwhuisstraat, maar de wereld is niet hetzelfde gebleven.’1   

Centraal bij dit concept staat duidelijk een idee, een verhaal 
dat men wil vertellen, nl. dat poëzie, het geschreven woord in 
het menselijk denken en handelen wel degelijk een verschil kan 
uitmaken. In dat denken en handelen zijn het de dingen die de 
mens het nauwst aan het hart liggen die wellicht het vaakst 
benaderd worden. Net deze dingen zijn echter door de 
beeldcultuur in het collectieve bewustzijn tot het uiterste 
toe gebanaliseerd. Het tot leed verworden weerloze wordt 
gebanaliseerd door een niet aflatende stroom van beelden uit 
becommentarieerde situaties her en der in de wereld. De 
beelden omzeilen de taal moeiteloos, en komen met een zodanige 
frequentie dat er gewenning optreedt. De taal komt daarbij 
zoals bekend in een moeilijke positie. Haar status als meta-
instrument komt in het gedrang. Ze slaagt er niet meer in de 
gewenning te vermijden, wordt medeplichtig en verliest haar 
duidend en performant karakter. 
Vanuit dit idee wordt gezocht naar manieren om het verhaal 
over te brengen naar de bezoeker, naar visualisering, naar 
media die men zou kunnen inzetten. En zo is men uitgekomen bij 
kunstobjecten, die het verhaal zouden kunnen versterken.  
Verwijzingen naar andere kunsten zijn echter boeiend maar ook 
lastig: de veelheid die eruit voortkomt zou niet mogen 
ontaarden in vertoon en spielerei die afdingen op de kracht 
van de poëzie of de kunst.  
Jaren later geeft Mandelinck toe dat dit idee niet had geleid 
tot grote kunst en hij gaf vooral de kunstenaars de schuld van 
het falen. ‘Het kunstwerk moet immers sterk genoeg zijn om te 
kunnen concurreren met de poëzie.’2 Nu nam de poëzie het van de 
kunst over, maar het woord kwam er niet echt sterker uit. Het 
was alsof men heel ironisch de beeldcultuur wilde na-apen. Elk 
woord, elke versregel kreeg een beeld met zich mee. 

                                                

  

1 VAN DEEL, Tom. Elk jaar opnieuw moet Watou worden uitgevonden. Over Gwij 
Mandelinck, in: Bekkering, Harry en Zuiderent, Ad (reds.). Jan Campert - prijzen 
1999, Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 1999, pp. 103-121. 
Dit is een tekst waarbij Van Deel terugblikt op 9 jaar Poëziezomer en citeert uit 
krantenartikels die hij over de desbetreffende ‘zomers’ heeft geschreven.  
Ook in de Poëziekrant wordt door Sigrid Lapiere vol lof over de Poëziezomer 
gesproken.  

2 Gwij Mandelinck in: VANDENBROUCKE, Johan. Het dorp is het dorp niet meer, in: 
Poëziekrant, jaargang 20, nr. 3-4 / mei-augustus, 1996, pp. 5-10. 
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Mandelinck begrijpt dat het visualiseren van poëzie, het 
lostrekken van het gedicht van zijn bladspiegel een discipline 
op zich is. In de drie volgende jaren doet hij beroep op de 
architect Stéphane Beel om poëzie op een waardige manier te 
laten duelleren met de kunst. Beel maakt vooral gebruik van 
video-installaties, diaprojectoren en geluidsbanden.  

‘Soms werden zowel het gedicht als het beeld uit het eigen ‘korset’ 
gehaald en in een ander perspectief geplaatst. Soms heb je de indruk 
dat een locatie met een scheermesje is opgedeeld, zodat poëzie en 
beeldende kunst in een nauwelijks te dragen spanning tegenover elkaar 
staan. De klassieke verwachting ‘dat beeld past bij dat gedicht, dat 
schilderij illustreert dat gedicht’, die is hier haast volledig zoek. 
Of is die (wellicht van een andere orde) toch te vinden als je durft 
loeren, turen, op de tenen staan of luisteren via uitgezuiverde 
gehoorgangen? En het feit dat een gedicht letterlijk licht werpt op 
een sculptuur of vice versa, kan misschien wat al te euforisch 
overkomen. Maar beeldcultuur op niveau gomt het woord niet weg.’1  

Waar men in de eerste editie de marginaliteit van het woord 
door de beeldcultuur aanklaagde, gebruikt men nu net die 
middelen die ons het beeld brengen om het woord te 
visualiseren. Waar de beeldcultuur eerst nog de te bestrijden 
vijand van het woord was, wordt ze deze keer ingezet als 
handlanger. De visualisatie van het gedicht wordt nu eerder 
gezien als een kunstwerkje op zich.  
Wanneer in 1995 Fabre uitgenodigd wordt naar Watou wil deze de 
orkestratie van de gedichten en kunstwerken zelf in de hand 
houden. Hij laat acteurs de gedichten voordragen op een door 
hem voorgeschreven manier, als een rol in een theaterstuk 
waarvoor zijn kunstwerken het decor vormen. Hij streeft naar 
een soort van Gesamtkunstwerk, het moet lijken alsof gedicht 
en kunstwerk voor elkaar gemaakt zijn. Alles smelt samen tot 
een overweldigende schoonheid. 
De remake van zijn theezakjeskamer die hij in 1978, als jonge 
artiest, uitvoerde in zijn ouderlijk huis in Antwerpen is 
hallucinant: in het Douviehuis hing Fabre honderden 
theezakjes, bedrukt met zijn eigen foto, aan het plafond van 
de voorraadkelder. (afb. IV-2) De keldervloer staat onder water, 
de zakjes draaien wervelend rond op de tochtstroom en worden 
door het rimpelende water weerkaatst. Ondertussen is het 
beroemde gedicht ‘Het Schrijverke’ van Guido Gezelle te horen, 
voorgedragen door Josse De Pauw en Jan Decleir, nu eens 
gevoelig, dan monotoon, daarna hard stotterend. De band tussen 
de halfduistere installatie en het vrolijke ‘krinklende 
winklende waterding’ wordt even poëtisch als cynisch, als de 
bezoeker uiteindelijk beseft dat het water in de kelder 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. Watou: een metafoor, in: Mandelinck, Gwij (red.). Dichters rond 
José Vermeersch, Watou, Wek/Roep Cultuur, 1992, pp. 9-11. 
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eigenlijk theewater is. Het gedicht van Gezelle is ook een 
verontrustend gedicht, want het gaat over de vergankelijkheid 
van het geschreven woord. ‘Gij schrijft, en ’t en staat in het 
water niet, / gij schrijft, en ‘t is uit en ’t is weg. Fabre 
heeft van Watou een spel gemaakt, beide disciplines 
samengesmolten tot een vaak sterker geheel. Ondanks zijn 
branieachtige imago heeft Fabre veel respect getoond voor de 
gedichten.  

Het jaar na Fabre doet Mandelinck de enscenering van de 
gedichten zelf. Marcel Broodthaers wordt zowel als dichter als 
als kunstenaar gepresenteerd. Bij zijn beeldend werk worden 
bewust gedichten gekozen die ver van zijn eigen oeuvre 
verwijderd zijn.  

‘Er zijn makkelijk tien dichters te citeren die je in de jaren zestig 
en zeventig binnen de directe aantrekkingspool van Broodthaers 
terugvindt. Maar wat voor nut heeft Watou als dat dorp zich 
uitsluitend profileert in functie van associaties die zo zeer voor de 
hand liggen?’1  

In de verzen van de dichters is de schrijvende hand van 
Broodthaers aanwezig door de typische Broodthaers-letters, die 
hij zelf op tentoongestelde kisten aanbracht.  

‘Ik heb lang gezocht naar een manier om de Broodthaers-stijl met die 
niet vanzelfsprekende dichters te associëren. Het moest ook subtiel 
gebeuren, het mocht niet te opzettelijk aanwezig zijn. De bedoeling 
is natuurlijk dat de bezoekers dat intuïtief aanvoelen.’2  

Aernout Mik die in 1996 eveneens een locatie toegewezen kreeg 
heeft moeite met de poëzie. Hij heeft het gedicht soms 
letterlijk doorgedrukt in zijn beeldend werk. In zijn werk ‘De 
Blauwe Zinkput’ staat het gedicht afgedrukt op de kledij van 
enkele figuren in het werk. (afb. IV-3) 
Carlo Mistiaen werkte voor hij naar Watou gehaald werd reeds 
vaak met tekstfragmenten in zijn werk. In 1996 vroeg 
Mandelinck hem volledige gedichten in zijn werk te integreren. 
Bij het gedicht ‘Achter de waterval’ van Tom Van Deel komt een 
waterval van slierten papier, waarop alle woorden staan die 
Mistiaen tijdens zijn eerste gesprek met Mandelinck genoteerd 
had. Daar tegenover plaatst hij een nogal kitscherige waterval 
van glitter.  

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. ‘Wereld je bent een geduldig woord’: een patience-spel?, in: 
Bousset, Hugo (red.). Watou ’96. Wereld, je bent een geduldig woord, Dietsche 
Warande en Belfort, Leuven, vzw. Dietsche Warande en Belfort, jg. 141, nr.3 / juni, 
1996, pp. 7-11.  

2 Gwij Mandelinck in: VANDENBROUCKE, Johan. Het dorp is het dorp niet meer, in: 
Poëziekrant, jaargang 20, nr. 3-4 / mei-augustus, 1996, pp. 5-10. 
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In 1998 was Jan Hoet curator. Dat jaar verscheen in Knack een 
dubbelinterview waarin Hoet Mandelinck prijst omdat hij Raveel 
en Fabre naar Watou haalde: ‘Om reclame te maken voor de 
poëzie. Daar hebt gij de beeldende kunst voor gebruikt. En dat 
vind ik knap.’ Mandelinck herhaalt in dat gesprek zijn credo 
over een confrontatie tussen de disciplines, waarop Hoet 
reageert: ‘Maar nee gij! Ik heb het u al honderd keer gezegd: 
ieder kunstwerk is autonoom, zoals ieder gedicht autonoom is.’1 

De vaak theatrale kunstwerken spreken voor zich, er is geen 
plaats meer voor integratie van een gedicht. Waar de gedichten 
de voorgaande jaren de kunstwerken soms wel erg dicht op de 
huid zaten, worden ze nu bewust op afstand van het kunstwerk 
geplaatst. Volgens Hoet is dit vooral omdat een gedicht toch 
niets meer kan toevoegen aan de sterke kunstwerken. Voor Hoet 
hoefden er zelfs geen gedichten meer bij betrokken worden. 
Mandelinck blijft echter overtuigd van het belang van de 
poëzie en kan Hoet overtuigen. Om het woord niet ten onder te 
laten gaan aan het visuele bombardement van Hoet wordt een 
auditieve component toegevoegd. Wie de diverse locaties 
betreedt stelt automatisch verdekt opgestelde 
geluidsapparatuur in werking zodat je de dichter zelf zijn 
gedicht kan horen voordragen. Een andere compenserende ingreep 
bestaat erin op de daken van het dorp grote plastic zeilen op 
te hangen met versregels uit de verschillende gedichten.   

‘Sinds Jan Hoet in 1998 voor het eerst zijn licht over Watou liet 
schijnen, werd de Poëziezomer zijn naam steeds minder waard. Het 
beeldend werk eiste steeds meer de aandacht op, het gedicht stond er 
vaak plompverloren bij, gereduceerd als het werd tot een verklaring 
bij het beeldend werk.’2  

Mandelinck lijkt te begrijpen dat de verzoening tussen woord 
en beeld, waar hij zolang naar gestreefd had, een onmogelijke 
opgave is. ‘Beeldende kunst en poëzie hebben elk hun eigen 
wetten’3 verklaart hij. Vanaf 2001 wordt afgezien van de 
noodzaak elk kunstwerk van een gedicht te voorzien. Stéphane 
Beel wordt opnieuw aangesproken de gedichten zo aan te kleden 
dat ze autonoom kunnen fungeren en niet onder hoeven te doen 
voor de beeldende werken. De meest ingrijpende enscenering 
bestaat uit ‘de lege plek’, een betonnen kubus, geplaatst op 
het marktplein van Watou, als symbool voor het motto van dat 

                                                

  

1 Jan Hoet en Gwij Mandelinck in: PIRYNS, Piet. Poëziezomer, in: Knack, juli, 1998.  

2 DE PRETER, Jeroen. Stemmen uit een broze wereld, in: De Morgen, 29 juni 2002, 
Cultuur en Wetenschap.  

3 DE PRETER, Jeroen. Watou houdt de kerk in het midden, in: De Morgen, 30 juni 2001, 
Cultuur en Wetenschap.  
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jaar ‘een lege plek om te blijven’ en een beschutting voor de 
video-installatie waarin Rutger Kopland zijn gedicht ‘de lege 
plek’ voordraagt. (ged. B)  
In 2002 lijkt het gedicht revanche te kunnen nemen op het 
beeldend werk.  

‘We hebben een nieuw soort evenwicht gevonden met 12 beeldende 
kunstenaars en 48 dichters die zich integreren in de dorps- en 
landschapsscène. De verbinding is beter. Vroeger was er een ietwat 
geforceerde relatie tussen woord en beeld, nu is die vrijer. We 
hebben het gedicht nu ook veel bewuster in de natuur geïntegreerd. De 
natuur dringt zich nooit op, het beeldend werk wel.’1  

Niek Kortekaas wou oorspronkelijk reflectieruimtes creëren 
waarin het gedicht een plek zou krijgen. ‘Maar dan heb je geen 
kunstenaars meer nodig en dat zou de essentie van Watou 
deformeren.’2 is het antwoord van Gwij Mandelinck. Uiteindelijk 
wordt dan maar gekozen voor spandoeken of grote vlakken in de 
kleuren van de omringende natuur, die ver weg van het 
beeldende werk opgehangen worden, en voor auditief geweld. ‘We 
hebben samen de poëzie verdedigd tegen de sterke aanwezigheid 
van de beeldende kunst. Op een gegeven moment zijn we tot de 
conclusie gekomen dat we zo creatief mogelijk met typografie 
moeten omgaan.’3(afb. IV-4) 
In 2003 is Jan Hoet opnieuw curator van dienst en wordt alle 
aandacht weer volledig gericht op de kunstwerken. Mandelinck 
vergeet wat hij geleerd had en plaatst opnieuw bij elk 
kunstwerk een gedicht en verkrijgt zo weer hetzelfde effect 
als vroeger: de sterke kunst heeft geen gedicht nodig en stoot 
de poëzie vaak af. De visueel ‘teleurstellende’ zomer van 2002 
bracht daarenboven niet genoeg geld op, waardoor de 
visualisering van de gedichten de eerst post is waar op wordt 
bespaard. 
De poëzie lijkt intussen het duel verloren te hebben. In 2004  
werd het woord in zowat de helft van de locaties alleen nog 
met een printer aanwezig gemaakt naar een concept van het 
architectenbureau 51N4E. De gedichten konden worden uitgeprint 
en verzameld om thuis te lezen – op zich een mooi idee - maar 
iets te symbolisch voor de scheefgegroeide verhouding. ‘De 
zichtbaarheid van de gedichten is beperkter maar ik geloof dat 
ze net daardoor intenser aanwezig zullen zijn.’4 houdt 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: BROUCKE, Nica. ‘De dichter voert hier het hoge woord’, in: De 
Morgen, 29 juni 2002, Cultuur en Wetenschap.  

2 Ibidem.  

3 Ibidem.  

4 Gwij Mandelinck in: DAENEN, Ward. Expo 24ste poëziezomer Watou even eenvoudig als 
ingetogen, in: De Morgen, 3 juli 2004, Cultuur en Wetenschap.  
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Mandelinck vol. In 2005 kiest Koen Van Synghel voor 
‘gedenkstenen’ waarbij de tekst op het ritme van het voorlezen 
aanlicht en verdwijnt. Associaties met grafzerken zijn niet 
ver weg.  

‘De legstenen die in 2005 werden aangebracht werden vaak vergeleken 
met grafzerken. Maar we accentueerden vooral het feit dat dichters en 
hun gedichten niet afsterven, maar steeds blijven terugkomen. De 
bezoeker moest het geduld weten op te brengen om de verzen die even 
waren verdwenen weer te zien oplichten.’1  

Nochtans concludeert Pascal Cornet in de Poëziekrant:  

‘De poëziezomer in Watou is een jaarlijks terugkerend, steeds groter 
wordend evenement dat desondanks toch problematisch blijft in zijn 
opzet. Het zou een feest van de taal en het beeld moeten zijn, maar 
lijkt helaas steeds  meer de begraafplaats te worden van het 
gedicht.’2  

Het gedicht wordt dus over de jaren steeds als beeld 
aangeboden. Problematisch hierbij is dat, zoals Jean-François 
Lyotard het stelt, er een scherp onderscheid bestaat tussen 
het bekijken van een beeld en het lezen van een tekst: de blik 
van de toeschouwer springt van het ene punt naar het andere en 
staat op die manier in contrast met de lineaire beweging van 
het oog wanneer iemand een tekst leest. Om poëzie echt te 
begrijpen, moet je haar doorgronden, en dus echt lezen, niet 
enkel bekijken. Door echter poëzie van zijn bladspiegel te 
ontdoen, ontneemt men ook de witregels die vaak nodig zijn om 
tot rust te komen en de verbeelding aan het werk te zetten. 
Poëzie dient om bij stil te staan en vaak over en over te 
lezen. In Watou word je overstelpt door gedichten die alle een 
beroep doen op je verbeelding en overladen door gevoelens en 
sfeerschepping zodat het moeilijk is je te concentreren op die 
ene intense openbaring. Bart Meuleman stelt in De Witte Raaf 
zelfs:  

‘De poëzie wordt verkocht als een product waar men af en toe een 
flard van op kan vangen en voor de rest rustig voorbij mag wandelen. 
In de veronderstelling dat ze ondertussen vanzelf, als in een 
kuuroord, haar milderende kracht heeft laten inwerken. Poëzie als 
sfeertje, als snuifmiddel.’3  

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: VAN HULLE, Jooris. Met het oog op het daarna. Interview met 
Gwij Mandelinck, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, nr. 309, februari, 2006.  

2 CORNET, Pascal. ‘… niets zo paradijselijk als niet meer te bestaan’. De 25ste 

Poëziezomer van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 29, nr. 4/ juli-augustus, 2005, 
pp. 12-21.  

3 MEULEMAN, Bart. Het gebruik van woorden, in: De Witte Raaf, nr. 70 / november, 
1997. 
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‘Als één zin bij een installatie bij de mensen blijft hangen, 
dan ben ik tevreden.’1 zegt Sam Bogaerts, verantwoordelijk voor 
het aanwezig maken van het gedicht in 1998, in de Morgen en 
ook Mandelinck bevestigt alleen maar wat Meuleman beweert en 
komt er uiteindelijk ook voor uit:  

‘Als je nagaat, we hebben hier in de afgelopen 25 jaar bijna 400.000 
bezoekers gehad. Geen enkele bloemlezing bereikt zoveel mensen! Al 
die mensen kregen een bad, een douche van woorden. Toch minstens een 
aantal van hen heeft honger gekregen naar meer…’2  

En:   

‘Via de stem hebben wij altijd een opstap willen bieden naar de 
bundel. Bezoekers kopen vaak de bundel waaruit een gedicht werd 
gebloemleesd. Op een of andere manier zijn wij een soort voorportaal 
naar de poëzie toe, ook voor die van de jongste generatie.’3  

Waarbij meteen ook duidelijk wordt dat vooral commerciële 
motieven Mandelinck ertoe blijven dwingen toch maar poëzie te 
betrekken bij het kunstevenement. Ook de Codadag, de afsluiter 
van de tentoonstelling waarbij verschillende dichters 
voordragen uit eigen werk, staat helemaal in het teken van de 
promotie van het woord. Een dichter hoort de taal te bewaken. 
Wie het spreekgestoelte beklimt, wil vooral mensen lokken. De 
katheder ruikt altijd naar propaganda.  

‘De schroom moet ook op een dag als vandaag [de codadag] aanwezig 
zijn. Maar poëzie heeft er nood aan ook af en toe in de openbaarheid 
te treden. Dichters gaan te vaak aan de zijlijn staan. Op de Codadag 
moeten ze in de middencirkel. Als een dichter voorleest, worden meer 
zintuigen aangesproken. Dat kan een surplus betekenen. Onder de 
leeslamp kan je achteraf corrigeren en integreren.’4    

                                                

  

1 Sam Bogaerts in: LIBERT, Marijke. Kunst met een reukje en een tere huid, in: De 
Morgen, 27 juni 1998, de Bijsluiter.  

2 Gwij Mandelinck in: CORNET, Pascal. ‘… niets zo paradijselijk als niet meer te 
bestaan’. De 25ste Poëziezomer van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 29, nr. 4/ juli-
augustus, 2005, pp. 12-21.  

3 Gwij Mandelinck in: VAN HULLE, Jooris. Met het oog op het daarna. Interview met 
Gwij Mandelinck, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, nr. 309, februari, 2006.  

4 Gwij Mandelinck in: BAERT, Nico. Reportage: Codadag sluit Poëziezomer af. Dichters 
zoeken lommer van Watou op, in: De Standaard, 12 september 2000. 
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De dichters

  
Het is tekenend dat als men over Watou spreekt, het steevast 
gaat over de beelden, de enscenering, het dorp, de dag. Er 
valt nu eenmaal niet zoveel meer over die gedichten te 
vertellen en niet zozeer omdat ze niet goed zouden zijn. Wel 
omdat ze tot de canon zijn gaan horen, tot wat algemeen 
aanvaard wordt als mooie, ongevaarlijke poëzie, dat er weinig 
meer over te zeggen valt.   

‘Bij de selectie van de dichters laat ik me leiden door mijn lectuur, 
en daarin dan weer door een verlangen naar de einder, de verte, het 
andere. Ik kies niet voor één stroming of één generatie. (…) De 
individuen spreken me meer aan dan de stromingen. Ik vind in zowel de 
zogenaamd traditionele poëzie als bij de postmodernen mijn gading. En 
natuurlijk heb ik mijn lievelingsdichters, die ik elk jaar aan bod 
laat komen. Ik kan niet objectief zijn en dat wil ik ook niet.’1  

Net zoals in de beeldende kunstwereld krijgt de curator een 
belangrijke verantwoordelijkheid. Hij kiest de gedichten die 
passen binnen zijn verhaal en kiest volgens zijn eigen 
intuïtie welke dichters het waard zijn gepromoot te worden. 
Maar erg avontuurlijk is Mandelinck niet tijdens de selecties. 
Hij haalt steeds dezelfde grijze poëziegoden boven omdat deze 
reeds hun kwaliteiten bewezen hebben. Het mag ook allemaal 
niet te moeilijk zijn, vele bezoekers zijn immers niet 
onderlegd in het lezen van poëzie. Maar moet het niet een 
beetje van de bewandelde paden struikelen, af en toe, hoort de 
weg niet een beetje gevaarlijker? Het probleem met 
gerenommeerde schrijvers is niet dat ze geen interessante 
dingen hebben geschreven. De kwestie is dat we ze kennen, dat 
hun zinswendingen eenvoudig te voorspellen zijn. Hun ideeën 
zijn conventioneel geworden. 
Opvallend is dat zelfs ‘de groten in de poëziewereld’ zich 
tegen de curator aanschurken om in zijn gunst te komen. Ze 
schrijven soms ambitieloze, veilige gedichten, knikken hem 
steeds weer bevestigend toe en bejubelen zijn inzicht en 
organisatie en malen maar weinig om de manier waarop hun werk 
gepresenteerd wordt. Als het maar gepresenteerd wordt. Alle 
promotie voor hun gedichten is welkom.  
Hugo Brems schrijft in zijn inleiding bij de 25ste Poëziezomer:  

‘Er ontstaat een nieuw literatuurconcept dat deels overlapt wordt met 
de gevestigde literatuur, maar deels ook een eigen weg gaat. De 
contouren ervan zijn vooralsnog nauwelijks te beschrijven, maar het 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: CORNET, Pascal. ‘… niets zo paradijselijk als niet meer te 
bestaan’. De 25ste Poëziezomer van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 29, nr. 4/ juli-
augustus, 2005, pp. 12-21.  
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lijkt erop dat aspecten als entertainment, lichtheid, nut, 
wisselwerking tussen individu en collectiviteit, onberegelde 
creativiteit en expressiedrang, toeval en snelheid er deel van 
uitmaken: een literatuur die zich niet keert tegen de dominante 
consumptiecultuur, maar er zich goed in voelt.’1  

Dichters gaan hun gedichten aanpassen aan de grotere 
openbaarheid, mikken vaker op snel begrip, teren op één goeie 
vondst. Ze voelen zich goed bij het commerciële succes van de 
Poëziezomer en draaien er maar al te graag in mee. 
Zo schreef Rutger Kopland, Nederlands grootste dichter, in 
2002 bijna als een open sollicitatie om opgenomen te worden in 
het pakket gedichten, ‘De tafel, het raam’ (ged.C) met de kubus 
– de lege plek – van Stéphane Beel in het achterhoofd. 
Mandelinck kreeg het gedicht toegestuurd en liet het in een 
buitenwand van de kubus graveren. Ondertussen overstelpt 
Kopland waar hij maar kan Mandelinck met enorm veel lof.2  

Je krijgt typische Watou-dichters: Hugo Claus, Rutger Kopland, 
Luuk Gruwez, Ad Zuiderent, Tom Van Deel, Anton Korteweg, 
Bernard Dewulf, Stefan Hertmans. Zij keren elk jaar terug en 
zijn daar blij om. Anton Korteweg stelde, samen met Luuk 
Gruwez en Piet Piryns bij het vijfentwintigjarig bestaan een 
gelegenheidsbundel samen met 25 grotendeels speciaal 
geschreven gedichten van evenveel dichters die zich nauw met 
Watou verbonden voelen. ‘Terugdoen’ heet die bundel, en is 
duidelijk een bedankje voor het terug in de aandacht plaatsen 
van de poëzie. ‘Er is maar een beperkte oplage van gedrukt, 
enkel voor de vrienden, maar we overwegen om er een 
handelseditie van te maken.’3 vertelt Mandelinck nadrukkelijk 
in de Poëziekrant.  
In beeldende kunst is het zo gegaan dat kunstenaars zichzelf 
na verloop van tijd van hun voetstuk zijn gaan gooien, dat ze 
manieren zijn gaan zoeken om zichzelf en hun werk in de marge 
te plaatsen, in vraag te stellen. Bij veel voorbeelden van 
poëzie is het voetstuk nog torenhoog, wordt er bekeken en 
aanbeden. 

                                                

  

1 BREMS, Hugo. 25 jaar Poëziezomers, in: Mandelinck, Gwij (red.). Nous le passage. 
Watou 2005, Watou, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2005, pp. 5-9.  

2 O.a. in: KOPLAND, Rutger. Over het hiernamaals, 16e Van Gogh-lezing uitgesproken 
op 7 oktober 2005, Valkenswaard, Noordbrabants Genootschap te ’s-Hertogenbosch, 
2005. en in: KOPLAND, Rutger. Het mysterie van Watou. Inleiding in de patafysica, 
in: Bousset, Hugo (red.). Watou ’96. Wereld, je bent een geduldig woord, Dietsche 
Warande en Belfort, Leuven, vzw. Dietsche Warande en Belfort, jg. 141, nr.3 / juni, 
1996, pp. 106-115.   

3 Gwij Mandelinck in: CORNET, Pascal. ‘… niets zo paradijselijk als niet meer te 
bestaan’. De 25ste Poëziezomer van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 29, nr. 4/ juli-
augustus, 2005, pp. 12-21.  
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Keuze van het gedicht

  
‘Praatje bij het plaatje’

  

Tijdens de zomer van 1993, waarin Roger Raveel de ankerman 
voor de beeldende kunst was, werd voor het eerst gezocht naar 
hoe poëzie en kunst samen gepresenteerd kunnen worden zonder 
winnaar of verliezer, hoe beiden kunnen duelleren met elkaar, 
hoe de som van beiden meer kan bieden dan de afzonderlijke 
delen op zich. Waar het in 1991 nog misliep doordat de 
kunstwerken zich te onderdanig, te afhankelijk opstelden 
tegenover de poëzie en men in 1992, met José Vermeersch geen 
echte verbanden durfde aangaan uit vrees voor verlies aan 
eigenheid van één van de disciplines, creëerde Raveel nieuw 
werk dat af en toe de beoogde doelstellingen kon 
verwezenlijken. 
Zo was er in de tuin een speciaal huisje opgezet, van binnen 
spierwit met vier schilderijen aan de wanden die als vier 
geschilderde ramen (de rode gordijnen waren opengeschoven) 
uitzicht gaven op de vier seizoenen. Een tafeltje met wit 
kleed en twee bruine stoelen tegenover elkaar maakten de 
installatie compleet, of toch niet helemaal want uit de 
luidsprekers klonk een gedicht van Herman De Coninck:  

Hij had gehoopt dat het zonder herfst kon. 
Ineens sneeuw. De ascese van wit. De precisie van kou.  
Minder moet zorgen voor betekenis,  
meer moet ervan genezen –  

en dat het dan gedaan was. Niet dit maanden- 
lange afhaken van laatste blaren, uitsorteren  
van rommel, zó eindeloos uitpakken met gemis 
dat je de blaren terug zou hangen aan hun takken.  

Hij had gehoopt dat het zonder verzuren kon. 
Maar de hele tuin lag te gisten van uren 
Regen, en alles bijna te sissen van één minuut zon. 
O, toen alles nog voorbij kon gaan en niets hoefde te duren.  

In dat huisje was duidelijk een samenspel van woord en beeld 
gerealiseerd. Als je erin stond, liefst alleen, dan leek je 
werkelijk buiten de tijd te staan. Het uitzicht was 
vastgelegd, de geschilderde seizoenen zouden je voor altijd 
omringen, er zat geen beweging meer in je leven, hier heerste 
de witte stilte van de dood. Tot die verbroken werd door de 
menselijke stem, die een gedicht uitspreekt waarin nu juist 
dat langzame verval van de herfst, die trieste beweging van 
het ‘lange afhaken van laatste blaren’ betreurd wordt. Liever 
‘ineens sneeuw. De ascese van wit.’, liever dus de toestand 
van het kamertje van Raveel, waarin niets voorbijgaat en alles 
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voorgoed stilstaat. De slotregel van De Coninck komt door het 
kamertje in een ander perspectief te staan en het kamertje 
zelf wordt op zijn beurt door het gedicht in het 
doodsperspectief ervaren. Kunst en poëzie spelen op elkaar in 
en dicteren de bezoeker op welke manier het werk 
geïnterpreteerd kan worden. 
Het kunstwerk was gemaakt met het gedicht in het achterhoofd. 
Mandelinck was zeer tevreden over dit werk en met het effect 
en probeert later met bestaande gedichten en bestaande 
kunstwerken een zelfde samenspel te verkrijgen. Soms lijkt het 
hem te lukken, maar al te vaak draait het uit op spielerei, op 
een woord uit het gedicht dat terugkomt als beeld in het werk. 
De poëzie moet de kunstwerken laten spreken, moet hen een 
verhaal ontlokken. Meestal echter blijft het kunstwerk zwijgen 
en staat het alleen maar mooi te wezen. De poëzie wordt dan 
nogal snel gedegradeerd tot krampachtig gestuntel of tot 
overbodige commentaar. 
Bij het eerder aangehaald werk van Mario Merz met de stenen 
tafels en het fruit wordt bijvoorbeeld het gedicht van Rutger 
Kopland ‘Stilleven met goudplevier’ gedeclameerd met onder 
andere volgende verzen:  

Er liggen dingen op de tafel, maar  

Waarom – het is winter en het ligt daar 
Weer, wat oude appels, grijze peterselie, 
Een dorre ui, een dode goudplevier,  

Het slaapt in een bevroren wereld, in 
Een boomgaard, een moestuin, een greppel 
Droomt het te zijn gevonden, meegenomen,  

Neergelegd op die tafel - maar waarom,  

En bij Peter De Cupere, met zijn stinkende pad ‘hoort’ een 
gedicht van Gerrit Krol.  

Niet te beschrijven 
Wat een geur doet in je neus 
En in het weke van je hersenen,  
Een bloem, 
Strandlucht.  

Bij de in hun beweging bevroren figuren van Juan Muñoz (Two 
Watchmen) wordt ‘Duikelaar’ van Anton Korteweg voorgedragen.  

Al lijk ik er maar wankel bij te staan, 
Vergis je niet: ik heb een fundament  
Diep in mezelf. Ik richt me altijd op. 
Ik ben door niets, door niemand neer te slaan.  

Het gedicht ‘Toe (Opener nog dan dicht is toe)’ van Hubert van 
Herreweghen ‘illustreert’ het in de zijwand geplaatste 
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afvoergat van de Amerikaanse kunstenaar Robert Gober. En in 
een duistere ruimte weerklinkt bij een zwart bepluimde, 
volslanke vogel van Edward Lipski het gedicht ‘De albatros’ 
van Hugo Claus. 
Het pleit voor Jan Hoet wanneer hij dergelijke simplistische 
confrontaties probeerde uit te roeien of vermijden. Mandelinck 
blijft echter het laatste woord behouden en houdt duidelijk 
van woordspelletjes.  
Op sommige momenten wordt de confrontatie tussen poëzie en 
kunstwerk zelfs schrijnend en werkt het gedicht als chloroform 
op het beeldend werk. Het meest markante voorbeeld is een 
gedicht van Esther Jansma ‘De zoon die ik niet had’ bij het 
werk van Tiong Ang ‘Ray! Ray! Ray!’ tijdens de zomer van 1999. 
In de video-installatie van de kunstenaar vult een mongooltje 
de meeste tijd bijna het hele doek op. Het gedicht van Jansma 
is autobiografisch en is een poging haar miskraam van zich af 
te schrijven.  

De zoon die ik niet had  

Bleek een monster met een vacht 
Die slechts ontstaan kan in het donker 
Onder stenen. Het was een wonder 
Dat hij zag dat ik er stond.  

Er liep speeksel uit zijn mond. 
Praten kon hij niet en hij was bang;  

Op uitdrukkelijk verzoek van de kunstenaar heeft Mandelinck 
het gedicht moeten verwijderen uit de nabijheid van het werk. 
Mandelinck heeft het dan maar een verdiep lager, bij de enige 
toegang tot de zolder waar het werk stond, opgehangen. En in 
de Poëziekrant worden gedicht en foto van het werk samen 
getoond. (afb. IV-5)  

Belangrijker dan de associatieve relatie tussen een thema in 
het gedicht en een kunstwerk lijkt mij de mentale verwantschap 
tussen beeldend kunstenaar en dichter, zoals die vroeger 
bestond tussen de experimentelen en de Cobra-kunstenaars, en 
die is nu dus vaak onbestaande. De kunstwereld bestaat de dag 
van vandaag uit allemaal individuen en dus is het moeilijk 
goede combinaties te vinden. Kunstenaars hebben daardoor in 
Watou vaak het gevoel dat hen een gedicht wordt opgedrongen.  

Tina Gillen, een jonge Luxemburgse kunstenares, brengt in 2000 
een ovaalachtig landschap aan tegen de gevel van een oude 
hoeve. In een interview met De Morgen verklaart ze dat ze wil 
dat haar schilderij een dialoog aangaat met de glooiende 
akkers die de door haar gekozen locatie omringen. Haar werk is 
opgebouwd uit landschapselementen, geabstraheerd tot felle, 
haast geometrische vlakken. De confrontatie met het landschap 
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van de Westhoek vond Gillen heel inspirerend. Minder 
enthousiast is ze over het gedicht van Peter Van Lier dat aan 
haar werk gekoppeld wordt. ‘Als er dan echt een gedicht bij 
moest, had ik daar liever zelf voor gezorgd.’1 

Heel zelden blijkt er sprake te zijn van een bewust gekozen 
interactie tussen beeldend kunstenaar en dichter. Jan Fabre en 
Peter Verhelst hebben een dergelijk verbond, dat wil zeggen 
dat Verhelst zijn verzen geschreven heeft met het werk van 
Fabre in gedachten. Peter Verhelst zegt over zijn samenwerking 
met Fabre in de Poëziekrant: ‘Door een kunstenaar en een 
dichter onderling te laten samenwerken, ontloop je het gevaar 
van vrijblijvendheid. Vorig jaar heb ik naar een figuur van 
Jan Fabre toegeschreven […] De samenwerking kwam dicht in de 
buurt van waar het naartoe kan.’ En ook Hans Op De Beeck 
vraagt Paul Demets nieuw werk te schrijven bij zijn 
installaties. Hierbij heb je geen wrange nasmaak, maar een 
gevoel van eensgezindheid. 
Mandelinck blijft volhoudend dat een gedicht helend kan werken 
bij een kunstwerk, dat het aspecten naar boven kan halen, die 
wel diep verscholen in het werk aanwezig zijn, maar zonder 
hulp de weg naar de toeschouwer niet vinden. De kunstenaars 
zijn hem volgens hem dankbaar dat hun werk zo een extra 
dimensie krijgt.  

‘Er zijn kunstenaars die mij om de hals vallen als ik in ‘hun 
locatie’ een gedicht aanbreng of het laat reciteren. Anderen 
schrikken, hebben angst: het woord kan pijn doen.’2  

De meeste kunstenaars echter zien het gedicht niet als een 
hulp, noch als een bedreiging. Ze weten dat hun werk op zich 
krachtig genoeg is en dat het sowieso de overhand haalt op de 
poëzie. Dimitri  Vangrunderbeek verwoordt volgens mij wat vele 
kunstenaars met hem denken. Wanneer hem immers gevraagd wordt 
wat hij van het gedicht rond zijn ‘watertafels’ vindt, 
antwoordt hij ‘dat zijn werk dat wel aankan. Dat het gedicht 
echt niet zal storen.’3 

Echte integratie van woord en beeld lijkt bijna nergens te 
functioneren. Het  blijkt een utopie, en in de zoektocht deze 
toch te bereiken, wordt menigmaal geblunderd.   

                                                

  

1 Tina Gillen in: DE PRETER, Jeroen. Watou, haard van creatieve onrust, in: De 
Morgen, 17 juni 2000, Cultuur en Wetenschap.  

2 Gwij Mandelinck in: ASSELBERGS, Linda. Watou. Niemandsland waarin de wereld thuis 
is, in Knack, juli, 1999.  

3 Dimitri Vangrunderbeek in: BROUCKE, Nica. ‘De dichter voert hier het hoge woord’, 
in: De Morgen, 29 juni 2002, Cultuur en Wetenschap.  
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Autonome gedichten

  
Net zoals de kunstwerken mag ook het gedicht op sommige 
plaatsen autonoom werken. Mandelinck benadrukt dan dat ze geen 
‘praatje bij het plaatje’ zijn.  Wanneer de gedichten niet 
meteen in verband kunnen gebracht worden met het aanpalende 
kunstwerk, drukken ze vaak een of meerdere grondmotieven van 
de Poëziezomer in het algemeen uit. Het gevaar dreigt dat 
Mandelinck slechts op zoek gaat naar gedichten die zijn 
verhaal kunnen vervolmaken. Enigszins vereenvoudigend en 
systematiserend – wat in het geval van poëzie geen mooie 
methode is – kan gesteld worden dat deze gedichten in drie 
categorieën opgedeeld kunnen worden.  

Een eerste wordt gekenmerkt door de vraag naar de 
werkelijkheid. Wat is de verhouding tussen het werk en de 
werkelijkheid? Wat is de houding van de dichter/kunstenaar ten 
opzichte van de werkelijkheid? Is de werkelijkheid wel kenbaar 
en kan erover gesproken worden? Wat ben ik met de 
werkelijkheid? Onder deze noemer vallen vele gedichten, 
waaronder Fernando Pessoa  die in ‘En de maan’(ged. D) het 
bestaan van een werkelijk kenbaar ‘ik’ ontkent en Bernard 
Dewulf die in ‘Binnenskamers (buitenscènes)’ zich vragen stelt 
bij de relatie tussen wat zich in het hoofd afspeelt en wat 
zich ‘werkelijk’ rondom hem bevindt.  

Er is in deze kamer een kamer 
Waar ik niet ben. Ik moet  

Erin wonen, maar vind die kamer 
Niet terug buiten mijn hoofd.  

(Bernard Dewulf)  

Een tweede deelgroep doelt vooral op het contrast tussen het 
sterk culturele aspect van de Poëziezomer en de vaak in 
onbruik geraakte locaties. Watou als bevreemdend en ongewoon 
milieu, het rustieke dorp met de weidse natuur. Voor de meer 
kosmopolitische bezoeker is dit dorp gedoemd om gemoderniseerd 
te worden, om met andere woorden overspoeld te worden en te 
verdwijnen in een mechanisme van economie en 
vrijetijdsbesteding. De gedichten ‘Leegstand’ van Esther 
Jansma en ‘Tweespraak in de herfst’ van Maurice Gilliams (ged.E) 
sluiten aan bij deze thematiek.  

De glans van gebruik. Hier staat geen wand 
Zichzelf te betekenen, geen raam 
Speelt voor spiegel, geen hoek is nog recht. 
Nutteloosheid is de schoonheid van verval.   

(Esther Jansma) 



 

96

 
Uiteraard kiest Mandelinck ook veel gedichten die rond grenzen 
handelen. Hij benadrukt zelf in interviews heel graag de 
perifere ligging van het dorp en kiest dan ook graag gedichten 
uit die dit nog eens extra in de verf zetten. ‘Uithoek’ van 
Roland Jooris illustreert dit.  

In opgekropte 
Dissonanten 
Binnensmonds: gemonkel 
Dat hem in een uithoek 
houdt   

(Roland Jooris)  

Mandelinck kiest de gedichten en bepaalt de setting. Via de 
keuze van de gedichten vertelt hij een eigen verhaal aan het 
vaak ‘onbelezen’ publiek. Hij wordt bemiddelaar, presentator, 
katalysator tussen dichter en publiek. Wanneer een boeiende 
associatie ontstaat tussen omgeving en gedicht of tussen 
gedicht en project wordt Mandelinck gefêteerd. Ook hier is de 
theorie van ‘het auteurschap van de curator’ van toepassing.  



 

97

HET DORP   
Confrontatie 

  

Watou is een heel gewoon dorp: een kluit huizen rond een kerk, 
met een kerkhof erbij dat ruim in de behoefte voorziet. Op de 
markt staat een Lieve Heer, de armen uitnodigend gespreid, en 
een beeld ter ere van Onze Helden, gevallen in de Grote 
Oorlog, die helaas niet de laatste was. In het Wetshuis zit de 
schandpaal van weleer met ijzeren banden in de voorgevel 
vastgeklonken. Amper honderd meter van de kerk en marktplaats 
vind je alleen maar koren en hoppevelden, weides en enkele 
hoeves. Het is een grensgebied met het uitzicht van een 
‘Niemandsland’.  

‘Een dorp zoals een dorp moet zijn. Met een mooi huis voor de 
pastoor, een goed huis voor de koster en een gerieflijk huis voor de 
kapelaan.’1  

Ooit moet het dorp een zekere grandeur gekend hebben. In 1620 
verrees er een kasteel, waar later Lodewijk XIV te gast was op 
een dansfeest. Karel van Yedeghem, de eerste graaf van Watou, 
en zijn gemalin Maria van Cortewyle leefden in stijl: de 
hoeven van hun paarden lieten ze met zilver beslaan… 
Tegenwoordig liggen Karel en Maria vredig zij aan zij in de 
Sint-Bavo kerk, vereeuwigd in cararamarmer. 
Watou is ook een bierbrouwersdorp. In een wit fabriekje aan de 
straat naar Poperinge wordt het fameuze Hommelbier en Watou’s 
Wit gebrouwen. Langs de weg naar Abele fabriceert de brouwerij 
Sint-Bernardus een patersbier van hoge gisting. De zeven meter 
hoge hopstaken in de omringende velden zijn erg picturaal. 
Maar Watou is vooral een dorp dat, net als de andere, 
gelijkaardige dorpjes uit de regio, vecht tegen de vergrijzing 
en de leegstand. Om het dorp nieuw leven in te blazen werd 
besloten ‘iets cultureels’ te gaan doen. De Poëziezomer is 
erin geslaagd een zomerse dynamiek te creëren in het dorp. Het 
‘charmante’ decor wordt zelfs als grote troef uitgespeeld.    

                                                

  

1 Ariejan Korteweg in de Volkskrant, geciteerd in: LAPIERE, Sigrid. Alleen in mijn 
gedichten kan ik wonen. Poëziezomer in Watou, in: Poëziekrant, jaargang 15, nr. 4 / 
juli-augustus, 1991, pp. 2-5. 
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‘Museale context is de vijand’

   
Het museum wordt gezien als de plaats waar kunst onttrokken 
wordt aan de werkelijkheid, de muren van het museum vormen een 
fysische grens tussen leven en kunst. Door een object op te 
nemen binnen de muren van het museum, wordt het als kunst 
benoemd en krijgt het waarde toegekend. Het is een manier van 
onderscheiding, de ‘goede’ kunst wordt in het museum 
toegankelijk en openbaar gemaakt voor het grote publiek. 
Het museum krijgt vaak iets sacraal over zich en wordt 
dikwijls als een obstakel in het contact tussen kunst en leven 
gezien. Terwijl het werk wil aansluiten met de werkelijkheid, 
deze wil testen of becommentariëren, bestempelt het museum 
deze poging bij voorbaat tot beeld. De betrokkenheid bij de 
wereld kan in een museum wel worden voorgesteld, maar blijft 
noodgedwongen ineffectief. Paul Valéry zegt hierover:  

‘Het museum, als instelling vervalst de hele werkelijkheid, is niets 
anders dan één groot schrijn. Het doet precies het tegendeel van wat 
het probeert te doen. Het begraaft het kunstwerk, ontrukt het aan 
zijn omgeving, waaruit het zijn betekenis put, doodt de geschiedenis, 
schermt het geheugen af. Meer nog dan een gevangenis, is het de 
volmaakte illustratie van de conditionering in een panopticum.’1  

De gecreëerde afstand tot het ‘gewone leven’, de ‘alledaagse 
werkelijkheid’ zet kunstenaars aan het museum te verlaten. 
Avant-garde kunstenaars stellen zelfs dat het museum 
vernietigd, vermeden, dan wel radicaal veranderd dient te 
worden. 
Mandelinck, die zichzelf graag associeert met de avant-garde 
en met grensverleggende projecten, biedt naar eigen zeggen met 
‘zijn dorp’ een alternatief. Hij benadrukt ten stelligste dat 
de gekozen locaties voor de tentoonstelling amuseaal zijn en 
daardoor de weg open laten tot een ware versmelting tussen 
kunst en leven, de grens die het museum trekt wordt volgens 
hem in Watou weggeveegd.  

‘Het verschil met een museum? Hier is bijvoorbeeld nauwelijks 
belichting aangebracht. Wij willen kunst integreren in de omgeving.’2  

En:  

‘“De museale context, dat…” sist hij [Gwij Mandelinck], “is onze 
vijand. De museale context…”, en wijst naar de hopvelden en naar de 

                                                

  

1 Paul Valéry, geciteerd in: BEKAERT, Geert. Een gebouw waar de kunst haar intrek 
kan nemen, in: Van De Ven, Cornelis (red.). Museumarchitectuur, Rotterdam, 010, 
1978, pp. 56-68.  

2 Gwij Mandelinck in: PIRYNS, Piet. Poëziezomer, in: Knack, juli, 1998.  
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vijver in het Blauwhuys, “zie je enkel in het aanbrengen van 
naamplaatjes.”’1  

De ‘beklijvende vergankelijkheid’ en de ‘wormstekige 
infrastructuur’2 moeten leiden tot een confrontatie tussen de 
kunstwerken en de ruimte waarin ze te gast zijn. De omgeving 
daagt het kunstwerk uit en verleidt de kunstenaar tot 
creatieve oplossingen om zijn werk te differentiëren van zijn 
omgeving.  

‘In Watou krijgen kunstenaars niet de kans om post te vatten achter 
het behang. Ook dit jaar wordt er voor nieuwe locaties geopteerd. 
Maar die maken het de kunstenaars niet makkelijker: architectuur in 
verval, dat is meestal een uitdaging van jewelste.’3  

En Marc Ruyters stelt in 2005 in zijn voorwoord in de cataloog 
van de tentoonstelling:  

‘Want de opdracht om een kunstmanifestatie te maken in Watou blijft 
uitermate artificieel. In se is dit een landelijk dorp bij de 
schreve: het wordt gemeenlijk omschreven als liggend in het hol van 
Pluto, waar de bezoeker een actieve inspanning moet leveren om er te 
geraken. Hier kunst brengen is een problematische zaak, omdat de 
begrippen ‘natuurlijk’ en ‘artificieel’ elkaar hier zowel omarmen als 
bestrijden. Watou is een atypische plek, waarin de kunst (zowel beeld 
als woord) niét opgenomen worden in een actieve en stimulerende, maar 
in een hooguit tolererende omgeving.’  

Wouter Davidts haalt in zijn doctoraatsschrift over 
museumarchitectuur The Institute for Art and Urban Resources 
aan, een beweging uit New York die alternatieve ruimtes in de 
stad bezet om er tentoon te stellen, als een institutionele 
kritiek op de manier waarop een museum kunst isoleert en 
mystificeert, een ‘binnen’ afzondert van de buitenwereld. Het 
wordt een zoektocht naar ruimtes waar kunst ‘thuis’ zou kunnen 
zijn. Een voorbeeld is een leegstaande school op Long Island, 
Queens waarbij het vervallen karakter niet wordt verdoezeld, 
maar wordt gehandhaafd. Kunstenaars gaan er probleemloos om 
met elke mogelijke ruimte in het gebouw en dat zorgt voor 
boeiende confrontaties tussen de kunstwerken en de eerder 
kunstonvriendelijke ruimtes.    

‘Om zich van een ‘kunstonvriendelijke’ ruimte te onderscheiden, moet 
de kunst zich weren: doordat de context niet als kunstruimte is 
geconditioneerd, ‘test’ ze de kunst. De kunst kan niet blindelings 

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: LIBERT, Marijke. Kunst met een reukje en een tere huid, in: De 
Morgen, 27 juni 1998, de Bijsluiter.  

2 MANDELINCK, Gwij. Gefragmenteerde antwoorden, in: Mandelinck, Gwij (red.). Nous le 
passage. Watou 2005, Watou, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2005, pp. 4-5.  

3 Officiële perstekst Watou, Poëziezomer 2001: ‘Een lege plek om te blijven’.  
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vertrouwen op de omgeving om haar statuut als kunstwerk te 
waarborgen. De context fungeert niet langer als een aseptisch of 
neutraal platform, maar treedt mee op de voorgrond. Dit betekent dat 
de kunst haar differentie zelf moet bewijzen. De scène waarop ze 
publiek wordt gemaakt houdt zich niet langer afzijdig. De kunst kan 
niet louter zichzelf zijn, maar moet de aanwezigheid van het kader 
waarbinnen het verschijnt in rekening brengen.’1  

Kunst is niet langer een vanzelfsprekende verschijning binnen 
het vervallen kader van de ongewone locatie.   

‘Kunstenaars zien zich genoodzaakt om het kader waarbinnen hun werk 
publiek gemaakt wordt, in rekening te brengen. Alleen stelt zich de 
vraag in welke mate dit louter te wijten is aan het zogenaamd 
belabberde uitzicht van die context, dan wel aan de onconventionele 
aard van de plaats tout court.’2  

De onconventionele ruimtes die gebruikt worden vormen de 
essentie van deze beweging. Ze stellen zelfs oorspronkelijk 
voorop dat elke ruimte maximaal drie keer gebruikt mag worden 
voor een tentoonstelling om de institutionele conditionering 
van de ruimte te ontlopen. Als een ruimte als ‘kunstruimte’ 
wordt erkend is deze immers niet meer ongewoon.  

Hoewel Watou zich graag als ‘onconventionele’, ‘atypische’ 
ruimte voor kunst presenteert is ze dat, zeker na de 
samenwerking met het museum, niet meer. Vertrekken uit het 
museum is wel een ontsnapping uit een gevestigd kader, maar 
niet een ontkomen van de kunst aan haar publieke conditie. Er 
is een aanvoelen dat kunst het museum als het ware met zich 
meedraagt. Om willekeurige objecten te herkennen als kunst, om 
objecten hun kunstfunctie te laten uitoefenen, is er nood aan 
een institutioneel kader. Weggaan uit het museum impliceert 
noodgedwongen het meenemen van de institutionele ruimte. 
Het vervallen karakter van het dorp zorgt voor een bijzondere 
sfeer, maar het dorp kan, omwille van zijn bekendheid en 
populariteit amper claimen dat het nog langer onconventioneel 
is. De bezoeker verwacht kunst te vinden in de leegstaande 
panden en dus is de uitdaging om zich van de omgeving te 
onderscheiden minder groot. Van een pure versmelting met het 
leven is helemaal geen sprake meer. De bezoeker is zich ter 
dege bewust van het artificiële karakter. De ruimtes worden al 
lang gezien als ‘kunstruimtes’. ‘Architectuur maakt geen 
museum, alleen kunstwerken of andere objecten maken een gebouw  

                                                

  

1 DAVIDTS, Wouter. Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern: 
Verschuivingen in het artistieke begrip van openbaarheid en hun impact op het 
architectuurprogramma van het museum voor hedendaagse kunst. Gent, Ugent, 2003.  

2 Ibidem. 
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tot museum’1, zo stelt Cornelis Van de Ven. 
Wanneer het S.M.A.K. zich aan deze tentoonstelling gaat 
verbinden, verliest het ‘buiten het museum’ opereren bovendien 
zijn kritische karakter. De locaties in Watou ondervragen niet 
langer de museale presentatie, maar zijn eerder een 
buitenverblijf geworden van het museum. In het dorp wordt een 
museumruimte gecreëerd om op een geconcentreerde en 
toegankelijke wijze kunst aan bod te brengen.  

Wat Watou wel bijzonder maakt is dat het kunst presenteert in 
ruimtes die niet ontworpen zijn voor het tonen van kunst. De 
architectuur staat niet ten dienste van het kunstvoorwerp, 
maar getuigt van een zekere onverschilligheid en 
zelfstandigheid.  
Het ‘ideale’ museum biedt volgens vele kunstcritici een 
neutraal kader voor het kunstwerk, een presenteerblad. De 
architectuur houdt zich op de achtergrond, de kunst krijgt zo 
onverdeeld de aandacht. Bovendien conditioneert men in een 
museum de lichtinval, de schaal van de ruimtes, het 
loopparcours van de bezoeker op zo’n wijze dat het 
kunstvoorwerp zo optimaal mogelijk kan worden ‘getoond’.  ‘Als 
het maar wit en ruim en licht is, is alles in orde.’2 zo 
beschrijft Geert Bekaert in een tekst over de architectuur van 
het S.M.A.K. de algemene opvatting over museumarchitectuur. 
Verder in diezelfde tekst geeft hij aan wat het probleem is 
van neutrale ‘architectuur voor de kunst’.  

‘De verschillende zalen en hun opeenvolging hebben niet de minste 
definitie of karakter. Ze bezitten geen enkele identiteit en zijn 
daardoor ook niet in staat om de kunstwerken op een geschikte wijze 
op te vangen en uit te dagen. En daarmee bedoelen we niet dat de 
architectuur op het kunstwerk zou moeten zijn afgestemd, maar dat ze 
zelf zo voldragen is dat ze de confrontatie of de dialoog – of hoe 
men het ook noemen wil – met het kunstwerk aankan, dat ze het 
kunstwerk zijn ruimte kan geven.’3  

Elke ruimte in Watou heeft een geschiedenis, een ‘patina’ dat 
de ruimtes bezet, waardoor ze elk een verhaal te vertellen 
hebben en op die manier een confrontatie, een dialoog aangaan 
met de kunstwerken. 
De kerk is als geen ander een geladen ruimte. De strenge Sint-
Bavokerk, tussen 1150 en 1250 gebouwd in gotische stijl, 

                                                

  

1 VAN DE VEN, Cornelis. Het museumgebouw, planning en ontwerp, in: Van De Ven, 
Cornelis(red.). Museumarchitectuur, Rotterdam, 010, 1978.  

2 BEKAERT, Geert. S.M.A.K..Over de aangeboren angst voor architectuur, in: De Witte 
Raaf, nr. 82/november, 1999.  

3 BEKAERT, Geert. S.M.A.K..Over de aangeboren angst voor architectuur, in: De Witte 
Raaf, nr. 82/november, 1999.  
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draagt bovendien nog duidelijk de sporen van het door de dood 
geobsedeerde jansenisme (getuige het doodsbed van de graaf 
Karel van Yedeghem). In 2003 vinden we niet ver van het altaar 
een heuse slang aan, gemaakt van olifantenstront en rubber, 
een karakteristiek werk van Hugo Debaere, de legendarische 
jonggestorven kunstenaar uit Gent. Het is een gebaar van 
openheid dat juist deze vrijbuiter, gestorven tijdens een uit 
de hand gelopen experiment met wurgseks, in de katholieke 
gebedstempel van Watou de ruimte krijgt, met zijn cerebrale en 
symbolistische – sommigen zeggen zelfs satanistische – kunst. 
De slang hangt bungelend in het middenschip van de kerk en 
slaat kronkelend toe vanuit de hoogte. Er heerst een spanning 
die in een neutrale museumruimte nooit zou kunnen verkregen 
worden. Maar dit is misschien wel een heel extreme vorm van 
confrontatie. 
De geschiedenis en geladenheid die van een locatie uitgaat kan 
ook leiden tot eerder gratuite effecten. Jan Fabre plaatst 
bijvoorbeeld zijn ‘Zal hij voor altijd met aaneengesloten 
voeten staan’, een grote figuur uit scarabeeën met een hele 
massa engelenhaar in diezelfde kerk. (afb. V-1) 
Soms groet de locatie de kunstwerken. De Delfsblauwe 
gasflessen van Wim Delvoye op de keukenvloer en de koe van de 
Rus Oleg Kulik in een oude koeienstal zijn spielereien, 
gemakkelijke associaties, die niet meteen extra waarde aan het 
kunstwerk geven, maar het geheel wel luchtig houden. 
Maar Marthe Wéry die haar monochrome schilderijen in een 
vervallen schooltje ophangt aan de muren met complementaire, 
afbladderende verf of Marlène Dumas die schildert op het 
bloemetjesbehang van een oud herenhuis zorgen wel voor een 
vernieuwde kijk op hun werk.  

Wanneer Rudi Fuchs in ‘Het museum is geen verzameling witte 
wanden’ zijn idee over een goed, mooi museum geeft haalt hij 
het Sir John Soane Museum in Londen aan. Hij bejubelt het 
museum omwille van de ‘spannende en steeds weer verrassende 
opeenvolging van ruimtes: kamers, gangen, nissen, kabinetten, 
schachten en binnenplaatsen, ieder anders dan de voorgaande 
met steeds wisselend licht.’ De kamers hebben alle een andere 
sfeer en stemming. Hij zou graag een dergelijk museum zien 
voor moderne kunst omdat het ‘in zijn buitengewoon heterogene 
structuur toch enigermate zou kunnen aansluiten op de ook 
heterogene structuur van moderne kunst.’1  

Het Douviehuis, het startpunt van de Poëziezomer is een 
voorbeeld van een dergelijke heterogene structuur. Het is een 
prachtig oud vervallen pand met kleine kamertjes, een lage 
kelder, een opkamer en een reeks stallen aan de achterzijde. 

                                                

  

1 FUCHS, Rudi. Het museum is geen verzameling witte wanden, in: Van De Ven, Cornelis 
(red.). Museumarchitectuur, Rotterdam, 010, 1978, pp. 69-78. 



 

103

Het ‘gekende’, saaie parcours van lange zalengangen van een 
klassiek museum, wordt zo een kruip-door-sluip-door-route 
langs beelden, foto’s en installaties. 
Het ‘grensland’ daarentegen is een oude varkensstal: één grote 
ruimte met een uitgesproken horizontaal karakter, met houten 
spanten en een opsplitsing in het midden. Zo wordt de ruimte 
van een heel menselijke schaal en ideaal voor werken die 
eerder langgerekt zijn. 
De Douviehoeve dan is een oude boerderij met een gamma aan 
hokjes, stallen, zolders en enkele grotere schuren. Ook deze 
locatie biedt dus plaats voor zowel theatrale, monumentale 
werken als voor kleine, intieme creaties. 
Deze drie gebouwen zijn de hoofdlocaties van de Poëziezomer en 
komen elk jaar terug, vaak aangevuld met arbeidershuisjes, 
herenhuizen of de kerk, afhankelijk van wat tijdens de zomer 
leegstaat en van de hoeveelheid werken.  

Op deze manier kan Watou met zijn veelheid aan ruimtes een 
heel boeiend parcours vormen. Voor elk werk kan immers gezocht 
worden naar een best passende locatie qua schaal, belichting 
en benadering. Watou kan zo verwezenlijken waar het S.M.A.K. 
met zijn monotone, neutrale en vaak veel te kleine ruimtes 
tekortschiet. 
Koen Brams en Dirk Pültau beschrijven in ‘Het mislukte theater 
van de verzoening’ hoe de opstelling van Mark Manders’ 
‘Momentenmachine (fragment uit zelfportret als gebouw)’ 
getuigt van een consequent onbegrip voor het werk.  

‘Manders’ werk moet vanwege de relatie met zijn imaginair ‘gebouw’ in 
relatie kunnen worden gebracht met het schaalgevoel van een kamer. In 
de enorme Floraliahal wordt het werk tot Madurodamproporties herleid. 
En dit overkomt nu uitgerekend een werk dat voor één keer met een 
‘constructie op menselijke schaal’ zou zijn gediend.’1  

In Watou krijgt het plaats in ‘het Grensland’, een langgerekte 
schuur met geringe hoogte die de premissen van het werk wel 
inlost. 
Ook stellen Brams en Pültau dat in het S.M.A.K. sommige 
opstellingen de mist ingaan omdat de architecturale context 
ongeschikt is. Met de sculptuur van Mariusz Kruk toont Watou 
weerom hoe het anders kan. Het werk ‘zonder titel’ (maar 
genoegzaam bekend als ‘het laatste avondmaal’) staat in een 
buitenmaatse lege schuur en bestaat uit twee elementen: een 
feesttafel en een immens kruisbeeld. De feesttafel is immens 
toegetakeld. Borden, glazen en flessen liggen aan scherven. 
Het kruisbeeld is gevormd uit twee dikke eiken balken, van het 

                                                

  

1 BRAMS, Koen & PÜLTAU, Dirk. Het mislukte theater van de verzoening: over het 
S.M.A.K., in: De Witte Raaf, nr. 82/november-december, 1999. 
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type dat in oude boerderijen het plafond ondersteunt. Ze zijn 
met houten nagels aan elkaar vastgemaakt. Als een reusachtig 
accent circonflex rust het geknakte kruis met zijn bovenste en 
onderste punt aan weerszijden van de feesttafel op de 
aangestampte vloer van de schuur, en vormt zo als het ware een 
dak boven de getormenteerde dis. Door de plaatsing in de 
schuur – excentrisch, zodat er een indruk van podium en 
parterre ontstaat – krijgt het geheel een extra theatrale 
dimensie. 
De ruimtes bieden een mooi en vaak gepast decor voor vele 
kunstwerken en geven het werk soms een meerwaarde. Dit is 
zeker het geval bij theatrale, anekdotische kunst. Maar af en 
toe kan het gebrek aan neutraliteit van de ruimte een waar 
gemis zijn. Soms is de ruimte te nadrukkelijk aanwezig zodat 
het werk zelf nauwelijks kan spreken. De omgeving overstemt 
het werk en doet heimwee krijgen naar de ‘white cube’. In het 
volgende deel bespreek ik werken uit de Minimal Art waarbij 
duidelijk wordt dat niet alle kunstweken zo’n ‘sprekende’ 
omgeving dulden.   
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Minimal Art 

  
Ruimtelijkheid

  

In 2004 is de titel van de Poëziezomer ‘Als een deur zonder 
huis die nog openstaat.’, een thema dat kunstwerken inluidt 
die te maken hebben met ‘ruimtelijkheid’. Volgens Mandelinck 
is het niet toevallig dat er gekozen is voor nogal wat bekende 
namen uit de Minimal Art.  

‘Dat de selectieheren beeldende kunst vooral op het meer abstracte, 
het meer minimalistische uitzoomen ligt voor de hand. Dat genre 
deconcretiseert, trekt open, relativeert plaats en tijd. Er wordt een 
knieval gedaan voor kunstenaars die zich laten leiden door eenvoud en 
helderheid. De puur imaginaire invulling noch de lichamelijke 
voorstelling worden dit jaar geaccentueerd. Je ziet een lijn, een 
kader, een contour: die versnijden de ruimte of delen ze creatief 
op.’1  

De Minimal Art is inderdaad een stroming waar de ‘ruimte’ van 
belang is. Ruimte begrepen als de plaatsing van de elementen 
ten opzichte van elkaar, als occupatie en tegelijkertijd  als 
afwezigheid, als omschrijving en referentie voor de maat, als 
inherent deel van het kunstwerk ten behoeve van de beschouwing 
van de bezoeker. Het object staat niet langer op zich, maar 
gaat een relatie aan met de ruimte en de toeschouwer. 
Eigenlijk wordt de negatieve ruimte geladen.  

‘Minimale objecten hanteren ruimte als onderwerp, ingrediënt, medium 
of materiaal, en rekenen daarbij af met de formalistische overtuiging 
dat de ruimtelijke werking van een kunstwerk zich louter situeert in 
het autonome object zelf. Minimal art verlegt de aandacht van een 
illusionistische ruimte ‘in’ een kunstwerk naar de actuele, publieke 
ruimte ‘rondom’ een werk.’2  

Naast ruimte zijn ook ‘geometrie’ en ‘orde’ sleutelbegrippen. 
De kunstenaars creëren meetkundige verbanden tussen eenvoudige 
basisvormen als triomf van de typografie van het besloten 
volume. Onder orde moet een soort natuurlijke wet van 
proportie en symmetrie begrepen worden die de relatie tussen 
de objecten, de massa’s en de lijnen benadrukt, die de 
plaatsing van de verschillende delen ten opzichte van elkaar, 

                                                

  

1 MANDELINCK, Gwij. Olie voor scharnieren, in: Haerynck, Jan, Haerynck, Maria, 
Hondekijn, Agnes & Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur zonder huis die nog 
openstaat’. Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 
2004, p. 3-4.  

2 DAVIDTS, Wouter. Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern: 
Verschuivingen in het artistieke begrip van openbaarheid en hun impact op het 
architectuurprogramma van het museum voor hedendaagse kunst. Gent, Ugent, 2003. 
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als delen van een geheel, verklaart. Via die orde wordt een 
soort evenwicht bereikt. Er is geen hiërarchie onder de 
verschillende elementen. Soms valt er zelfs een vorm van 
nostalgie naar oude esthetische regels te bespeuren: harmonie, 
evenwicht, juxtapositie, de gulden snede. 
Deze formele operaties hebben geen inherente betekenis. Enige 
betekenis wordt pas verkregen door de relatie met de 
tentoonstellingscontext en de rol van de toeschouwer.  

‘Concreet betekent dit dat het zwaartepunt van de kunstervaring zich 
verlegde naar aspecten die tot dan toe altijd buiten beeld waren 
gebleven of hoogstens als periferie waren beschouwd: de ruimtelijke 
omstandigheden en temporele factoren die mede bepalen wat de 
beschouwer ervaart. Ten overstaan van minimalistische kunstwerken 
wordt de beschouwer op die manier geconfronteerd met een leegte 
waarin hij effecten en reflecties van zichzelf aantreft.’1  

De toeschouwer moet zich vaak in het werk begeven, door of 
rond het werk lopen. Op die manier wordt de ruimte rond het 
‘object’ belangrijker en vaak beter begrepen. Men ‘ervaart’ de 
negatieve ruimte. De toeschouwer wordt gedwongen na te denken 
over de relatie tussen object, ruimte en zijn eigen 
aanwezigheid en bewegingen. 
Om deze ‘ervaring’ en analytische beschouwingen zo puur 
mogelijk te houden, kan men bijna niet anders dan eisen 
stellen aan de presentatiecontext, die immers deel uitmaakt 
van het werk. De minimal art-kunstenaars definiëren als 
eersten de ‘white cube’ als neutrale tentoonstellingsruimte 
voor hun werk. Volgens Robert Morris is de ‘ideale plek’ er 
een ‘zonder architectuur als achtergrond en referentie.’2 

Wouter Davidts bespreekt de theorie van Morris:   

‘Minimale objecten articuleren hun presentatiecontext alleen in 
abstracte zin. Ze ontvouwen geen specifieke of singuliere kwaliteiten 
van de ruimte waarin ze zich bevinden, maar lezen de ruimte louter in 
termen van schaal, diepte, volume of massa. 
Maar Morris lijkt te beseffen dat, om erop te vertrouwen dat een 
confrontatie als deze zo puur mogelijk gebeurt – met name dat de 
wereld niet de overhand neemt – er toch een zekere graad van controle 
noodzakelijk is. Opdat de ervaring niet zou vertroebeld worden en 
zich zo ‘transparant’ mogelijk voordoen, moeten de ‘actuele 
omstandigheden’ van een zekere abstractie getuigen.’3 

                                                

  

1 VAN WINKEL, Camiel. Moderne Leegte. Over kunst en openbaarheid, Nijmegen, SUN, 
1999.  

2 Robert Morris in: ‘Notes on Sculpture, Part II’ geciteerd in en vertaald door: 
DAVIDTS, Wouter. Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern: 
Verschuivingen in het artistieke begrip van openbaarheid en hun impact op het 
architectuurprogramma van het museum voor hedendaagse kunst. Gent, Ugent, 2003.  

3 DAVIDTS, Wouter. Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern: 
Verschuivingen in het artistieke begrip van openbaarheid en hun impact op het 
architectuurprogramma van het museum voor hedendaagse kunst. Gent, Ugent, 2003. 
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Om de ervaring niet te verstoren moet ‘de wereld’ buiten het 
kunstwerk gehouden worden. Als de ruimtelijke omstandigheden 
te determinerend zijn, kunnen ze de werking van het kunstwerk 
teniet doen. Kunst in een dagelijkse realiteit kan niet zomaar 
overleven, het dient gepresenteerd en geïsoleerd te worden 
door artificiële omstandigheden te creëren.    

Serra en Andre in Watou

  

In Watou nu, krijgt het werk ‘Equal Parallel and Right Angle 
Elevations’ van Richard Serra een plaats in de grote verweerde 
schuur van de Douviehoeve.  De stalen volumes liggen in een 
denkbeeldige zigzaglijn en moeten door die diagonalen de 
diepte van de ruimte markeren. Schaal, diepte, volume, massa: 
duidelijk de kernbegrippen in dit werk. (afb. V-2) 
De grote afmetingen van de loods doen de balken echter nietig 
lijken. Bovendien staan er in de schuur, op geregelde afstand, 
kolommen die het dak ondersteunen zodat een zeker ritme 
opgelegd wordt, er een zekere onderverdeling van de ruimte 
ontstaat. Het werk lijkt hiermee te moeten concurreren, lijkt 
dat ritme te moeten doorbreken, ondervindt weerstand. 
In zijn tekst ‘Het museumgebouw, planning en ontwerp’ haalt 
Cornelis Van de Ven een anekdote aan, waarbij duidelijk wordt 
hoe zeer Richard Serra begaan is met de opstelling van zijn 
werk in een bepaalde ruimte, hoe belangrijk de schaal en 
verhoudingen voor hem zijn. Voor een opdracht in het Van Abbe 
Museum in Eindhoven had de kunstenaar, in zijn atelier in New 
York, een model van het museum gebouwd op een tiende van de 
ware grootte. Hierin concipieerde hij, uitgaande van de 
karakteristieken en beperkingen van elke zaalruimte, zijn 
beeldeninstallaties.1 De ruimte maakt deel uit van de beleving 
van het werk, meer nog, de beleving is het werk. 
Serra besteedt dus duidelijk veel aandacht aan de setting van 
zijn werk. In Watou echter komen de doelstellingen van het 
kunstwerk niet tot hun recht. 
Gwij Mandelinck vertelt mij over het werk en de plaatsing in 
Watou:  

‘Bij Serra merkten we meteen dat de schaal van het werk nietig was 
ten opzichte van de schaal van de ruimte en uiteindelijk zijn we een 
oplossing gaan zoeken via de belichting. We zijn de ruimte optisch 
gaan verkleinen. Het werk was te minimalistisch, te beperkt voor die 

                                                

  

1 VAN DE VEN, Cornelis. Het museumgebouw, planning en ontwerp, in: Van De Ven, 
Cornelis(red.). Museumarchitectuur, Rotterdam, 010, 1978.  
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enorme ruimte, het kon niet opboksen tegen de ruimte. En dat was 
overduidelijk. Ik herinner me nog dat Lieven Declerck mij zei dat als 
Serra dat zou zien, dat hij zou vloeken. En daarop heb ik geantwoord 
dat ik maar een oplossing zag, en dat was spelen met de belichting en 
daardoor die ruimte een beetje wegcamoufleren, zodat je het gevoel 
hebt dat de ruimte kleiner is dan ze is, zodat dat werk een bredere 
invalshoek krijgt, dat dat werk op een of ander manier kan optornen 
tegen die immense ruimte.’1  

Het conflict op gebied van schaal probeert men op te lossen 
via lichteffecten. De ruimte wordt optisch verkleind zodat het 
werk niet helemaal verzinkt in de ruimte. Licht betekent 
echter geen fysische barrière waardoor de doelstelling van het 
werk om mathematische aspecten van de tentoonstellingsruimte 
als schaal en diepte te accentueren, gedoemd zijn te 
mislukken. De uitlichting van het werk heeft nog een ander 
gevolg, het vormt een psychologische drempel. De bezoeker 
heeft de neiging om, in het donkere gedeelte, om het werk als 
geheel, heen te lopen. De bedoeling van Serra om de bezoeker 
doorheen het werk te laten lopen en zo nieuwe perspectivische 
zichten op de ruimte te openbaren mislukt.  
Op deze manier verliest het werk veel van zijn waarde. De 
relatie object-ruimte en object-beschouwer wordt verstoord. 
Aan de doelstellingen van de Minimal Art wordt voorbij gegaan. 
Gwij Mandelinck geeft toe dat de plaatsing van het werk in de 
grote schuur een soort misrekening was, maar blijft volhouden 
dat het werk dan andere aspecten beter tot zijn recht kon 
laten komen.   

‘Aan de andere kant werd het werk op een heel nieuwe manier 
tentoongesteld en tegenover de ruimte geplaatst zodat het 
uiteindelijk toch een boeiend visueel gegeven werd.’2  

De pers is over het algemeen enthousiast over de setting van 
dit werk. Enkele voorbeelden:  

‘De klemtoon in de selectie valt op minimal en concept art. Het 
werkt. De sobere, bij momenten coole kunst voelt zich opperbest thuis 
in de verweerde schuren en kamers. Beter dan in cleane musea en 
galeries.’3  

En:   

‘De meeste ruimte voor een kunstwerk is gegund aan de metalen blokken 
van Richard Serra. Twee vierkante en twee langgerekte stukken hebben 

                                                

  

1 Uit een opgenomen gesprek met Gwij Mandelinck op maandag 20 februari 2006.  

2 Ibidem.   

3 DE BOODT, Kurt. Bijna niets om naar te kijken. De Watouse www’s, in: Poëziekrant, 
jaargang 28, nr. 4 / juli-augustus, 2004, pp. 8-17.  
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een enorme, lege schuur voor zichzelf en prikkelen de fantasie. Een 
geheime code. Een gestrande potvissenfamilie. Maar ook: fraai stoer 
staal.’1  

Het werk van Carl Andre, Cedarose – Western Red Cedar, wordt 
getoond in het kippenhok. (afb. V-3) Vooraleer je bij het werk 
van Andre komt moet je langs de voorraad winterhout. Het 
gehakte hout ligt in al zijn onregelmatigheid zorgvuldig 
opgestapeld. Op de grond ligt overal boomschors.  Het ruikt, 
proeft en voelt er naar hout. In de volgende kamer merkt men 
dan het eenvoudig strakke, houten werk van Carl Andre. Het 
werk gaat gedeeltelijk op in de ruimte, maar door het – bewust 
gecreëerde – contrast in regelmatigheid ontstaat ook een soort 
spanning tussen het werk en zijn omgeving. Ook hier negeert de 
curator de oorspronkelijke doelstellingen van het werk. Niet 
de ontleding van de ruimte is van belang, maar de 
contrastwerking met de omgeving. Door brandhout in de 
nabijheid van het werk te plaatsen, worden als het ware 
betekenissen aan het werk toegevoegd. 
Gwij Mandelinck verklaart zijn keuze voor dit werk van Andre 
reeds vanuit de context:  

‘Voor Carl Andre werden we eigenlijk geïnspireerd door de ruimte. We 
werden naar hem toegezogen doordat daar hout stond opgestapeld. En je 
kan natuurlijk zeggen: je verbreekt een beetje het concept, het 
uitgangspunt van Carl Andre, door zijn geabstraheerd werk te  
integreren in een ruimte die voor een stuk al teert op wat erin 
geplaatst was. En uiteindelijk hebben wij voor een stuk ook dat 
zuiver conceptuele eigenlijk een beetje doorbroken, door iets meer 
anekdotisch te werken.’2  

Mandelinck vond het noodzakelijk anekdotisch te werk te gaan, 
de wereld binnen te laten in het werk, omdat de bezoeker van 
nu ‘geen binding meer heeft met de ideeën van de Minimal Art. 
Minimal Art is een beetje passé, hé.’3 [sic] Hij vindt het 
nodig een soort hint te geven aan de bezoeker om het werk niet 
louter vormelijk en ruimtelijk te beschouwen, maar er iets 
spannends in te zien.  

‘Minimal art is heel sec. Dus hebben we geprobeerd het werk een soort 
zintuiglijke kracht te geven, een zintuiglijke surplus, door ons door 
de omgeving te laten inspireren. Dat gebeurt trouwens vaak zo, dat de 
omgeving inspiratief inspeelt op datgene wat de kunstenaar wil of kan 
brengen. De locaties zijn enorm belangrijk.’4 

                                                

  

1 RIJGHARD, Ron. Het ritme van Watou. Zomers pelgrimsoord voor poëzie en beeldende 
kunst, in: NRC Handelsblad, 23 juli 2004, p. 15.  

2 Uit een opgenomen gesprek met Gwij Mandelinck op maandag 20 februari 2006.  

3 Ibidem.  

4 Ibidem 
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Hij ziet de link die gelegd wordt met de omgeving van het werk 
eerder als een verrijking van het werk en inherent aan de 
tentoonstelling in Watou, aan het ‘tonen’ buiten een museale 
context.  

‘Je kan dat zien als een  vorm van deformatie, maar je kan het ook 
zien als een vorm van verrijking. Het is te zien of je het kunstwerk 
als iets sacraal benadert, als iets onaantastbaar, dan zit je hier op 
het verkeerde spoor, dan moet het geplaatst worden in een vooraf 
bepaalde doos of kubus, zoals in een museum. De voorgeschiedenis van 
de locatie, die kleine prehistories, doen hier altijd mee.’1  

En opnieuw geven verschillende journalisten hem gelijk en zien 
ze geen graten in deze manier van het werk ‘integreren in de 
omgeving.’  

‘Ook de sculpturen van Andre, LeWitt en Lohaus rijmen mooi met de 
patronen in de landelijke omgeving: een bakstenen muur, opgeslagen 
hout, steunbalken, tegelvloeren, golfdaken … Materiaal, massa, 
volume, gewicht, ordening, herhaling en variatie. Hoe minder er valt 
te zien, hoe aandachtiger je gaat kijken.’2  

Enkel Jeroen Laureyns van De Tijd publiceert een kritische 
noot. Hij suggereert dat het werk misschien beter in een 
grotere ruimte had gestaan. Jan Hoet mag echter meteen de 
kritiek weerleggen door te stellen dat met ‘dit werk in een 
onruimte ruimte geschapen werd.’3  

                                                

  

1 Uit een opgenomen gesprek met Gwij Mandelinck op maandag 20 februari 2006.  

2 DE BOODT, Kurt. Bijna niets om naar te kijken. De Watouse www’s, in: Poëziekrant, 
jaargang 28, nr. 4 / juli-augustus, 2004, pp. 8-17.  

3 LAUREYNS, Jeroen. ‘Voor de kunst is het daar hé, madam.’, in: De Tijd, 20 juli 
2004. 
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Het event

  
Watou is geen gewoon dorp meer. De naam Watou is niet langer 
een toponiem, het is nu ook de naam van een zomerse 
poëziemanifestatie, van een event. De identiteit van Watou 
naar de buitenwereld toe wordt louter bepaald door het 
‘evenement’ dat er jaarlijks plaatsgrijpt en niet door de 
intrinsieke eigenschappen van het dorp, van de bewoners, van 
de streek. Er is een enorm contrast tussen het ‘echte’ Watou – 
een gesloten wereld, ondoordringbaar voor de gewone passant – 
en het welhaast mythische Watou dat als een artistiek 
bedevaartsoord wordt bezocht. Door het initiatief van één man 
is het ingedommeld dorp in de Westhoek op de kaart gezet. 
Dankzij de Poëziezomer is Watou nu een merk.   

‘Net als een stad waar de Olympische spelen plaatshebben, krijgt 
Watou een artistieke stabiliteit door het evenement zelf.’1    

Een exceptionele belevenis

  

Plekken werden vroeger vooral beoordeeld op hun functionele 
belang, vandaag de dag gaat het echter vooral om hun 
symbolische uitstraling, hun identiteit en beleveniswaarde. 
Beleving is het sleutelwoord. In de gekoesterde vrije tijd die 
mensen hebben, willen ze zoveel mogelijk dingen doen en zoveel 
mogelijk genieten. Activiteiten, zelfs de meest gewone, moeten 
unieke ervaringen worden.  
Cornelis Van De Ven analyseerde reeds in 1978 dat de 
toenemende vrije tijd invloed had op het kunstgebeuren. ‘In de 
vrijetijdscultuur heeft de kunst zich als een recreatieve 
markt ontpopt. Het massatoerisme heeft zijn belangstelling nu 
ook uitgestrekt naar het kunstmuseum.’2 Net doordat musea, maar 
ook tentoonstellingen, terecht zijn gekomen in een 
vrijetijdsindustrie, zien ze zich genoodzaakt met elkaar te 
concurreren op basis van beleving. Peter Van Mensch 
bestudeerde de theorieën van de econoom Joseph Pine en besprak 
ze in zijn tekst over de toekomst van het museum ‘Musea van de 
toekomst: Beleving met of zonder voorwerpen?’. Hij 
concludeerde dat beleving echter niet zomaar ‘fun’ mag zijn, 
dat het om meer dan entertainment alleen moet gaan.   

                                                

  

1 Officiële perstekst Watou, Poëziezomer 2001: ‘Een lege plek om te blijven’.  

2 VAN DE VEN, Cornelis. Het museumgebouw, planning en ontwerp, in: Van De Ven, 
Cornelis(red.). Museumarchitectuur, Rotterdam, 010, 1978.  
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‘De beleving moet vooral iets zijn dat gelaagd is. Alleen als het 
gelaagd is, als het meerdimensionaal is, spreekt het op verschillende 
niveaus ook verschillende soorten van mensen aan.’1  

Belevenissen zijn geen nieuw fenomeen, in de amusementssector 
heeft het er al altijd om gedraaid. De grondlegger van de 
belevenis in het amusement is ongetwijfeld Walt Disney. Het 
begon natuurlijk met zijn tekenfilms, die steeds mooier en 
kleurrijker werden. Ze werden ‘gelaagder’. De opening van 
Disneyland, en later Disney World, maakte het nog mooier: een 
levende tekenfilmwereld waarin de bezoeker helemaal op kon 
gaan. Tegenwoordig eert men bij Disney dat gedachtegoed en 
creëert men aan de lopende band amusement gericht op 
belevenissen. Andere sectoren hebben deze ‘filosofie’ 
overgenomen, ook de kunstsector. 
Koen Brams zag de evolutie en reageert:    

‘De loftrompet steken over het amateurisme van kunstinstituten heb ik 
altijd verdacht gevonden, maar dat de zogenaamde professionalisering 
van de kunstsector in feite niets anders inhoudt dan het calqueren van 
het script van de amusementsindustrie, is allen maar crimineel te 
noemen.’2  

In de evenementenwereld weten ze al langer hoe ze in het oog 
kunnen springen: maak het groot, groepeer wat interessant is, 
speel het uit in een ander kader, bezorg het publiek een 
ervaring die bijblijft. Ook in Watou hebben ze dit begrepen en 
spelen ze de belevenisfactor steeds meer uit.    

Het dorp is het dorp niet meer

  

De ‘mythe’ Watou is ontstaan in de fantasie van Gwij 
Mandelinck en werd geëxploiteerd door tal van journalisten, 
die het poëtisch gekleurde taalgebruik van Mandelinck maar al 
te graag overnemen. Artikels over Watou beginnen meestal met 
een geografische duiding, als de route van de journalist al 
niet helemaal wordt beschreven. Soms wordt ook verteld dat het 
dorp maar een ‘zakdoek groot is’ en op een ‘acne van de Franse 
grens’ ligt. Het ‘onooglijke dorp’ wordt nadrukkelijk 
gesitueerd ver weg van de gekende wereld, buiten de gekende 
context, waardoor het exotisch gaat klinken en een zekere 

                                                

  

1 VAN MENSCH, Peter. Musea van de toekomst. Beleving met of zonder voorwerpen?, 
Antwerpen, Culturele Biografie Vlaanderen vzw, 2004.  

2 BRAMS, Koen. Playback in: De Witte Raaf, nr.85/ mei, 2000.  
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aantrekking uitoefent op de cultuurtoerist, die uit is op een 
uitzonderlijke belevenis.  
De beleving wordt ingezet als belangrijk aspect van de 
tentoonstelling. Het unieke karakter en de zintuiglijke 
ervaring worden benadrukt.  

‘In Watou gaat het niet om de vervreemding van de zintuigen, maar 
juist om die verrukkelijke deregulering ervan. Gemangeld, op het 
verkeerde been gezet, geroerd, ontdaan, verrukt door wat je onderweg 
allemaal tegenkomt, verward door tegenspraak loop je door het dorp, 
je zoekt naar een spiegel en vraagt je af wie het daar is dat je 
ziet. Door het zinnelijke experiment van Watou raak je stukje bij 
beetje de greep op jezelf kwijt, associaties hebben groot recht van 
spreken.’1  

En Gwij Mandelinck zelf verkaart:  

‘Ik stel vast dat we de afgelopen jaren vooral gewerkt hebben met het 
oog op het “daarna”. (…) Ik geloof dat dat ‘daarna’ voor ons heel 
belangrijk is. Tijdens de zomer beleef je, onderga je op een directe 
manier zintuiglijke ervaringen met het beeld, met het woord en met de 
omgeving. Daarin vormt het ‘daarna’ een soort substraat; we werken 
voor de toekomstige herinnering. Iedere bezoeker – en er zijn er die 
ieder jaar weer naar Watou komen – legt een persoonlijke catalogus 
aan van het beeldend werk maar ook van de gedichten.’2  

En:  

‘Onze kracht ligt in het sensitieve. We spelen sterk op het 
zintuiglijke.’3  

Een belevenis is niet tastbaar, maar herbergt een gevoel 
waaraan mensen grote waarde hechten, omdat de waarde ervan in 
henzelf schuilt en daar als herinnering nog lang aanwezig 
blijft. En dat is heel anders dan bij een gewone ‘dienst’ die 
iedereen op een zelfde manier ondergaat. Mensen nemen geen 
genoegen meer met gewone diensten, maar willen er een 
herinnering en een goed gevoel aan verbinden en de 
tentoonstelling van Watou speelt daar op in.  
Door de ligging van het dorp uit te spelen wijst met op het 
bijzondere karakter van de tentoonstelling, door de charme van 
het halfvervallen dorp in te zetten en vooral in zoveel 
artikels te benadrukken, rekent men op een gevoel van 
melancholie en nostalgie. De opstelling van de kunstwerken 

                                                

  

1 NEEFJES, ANNEMIEK. Opzij van het kijken: de Poëziezomer van Watou. Een gijzeling 
van de zintuigen, in: De Standaard, 3 juli 2003.  

2 VAN HULLE, Jooris. Met het oog op het daarna. Interview met Gwij Mandelinck, in: 
Kunsttijdschrift Vlaanderen, nr. 309, februari, 2006.  

3 Gwij Mandelinck in: (GVDS). Een kwarteeuw Poëziezomers Watou, in: De Standaard, 
juli, 2005.  
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wordt vaak zo gemanipuleerd dat ze vooral unieke ervaringen 
moet opleveren, zoals reeds eerder besproken bij o.a. Mario 
Merz en de Minimal Art. En om het publiek moderne kunst écht 
te laten ervaren worden vaak speelse werken gekozen. In 1999 
was bijvoorbeeld het werk “11” Multi-coloured balloons (1989) 
van Martin Creed te zien, een met ballonnen volgestouwde kamer 
in het Douviehuis, waar de bezoeker naar hartelust mocht door 
waden. In 2001 kregen we een werk van Surasi Kusolwong, ‘An 
empty place to play (Ta-kraw)’ (afb. III-4) waarbij de bezoeker 
letterlijk uitgenodigd werd te spelen met de 300 geweven rotan 
ballen en bij het werk van Rirkrit Tiravanija kon men in een 
auto thee zetten en even rustig gaan zitten. In 2003 mocht de 
bezoeker plaats nemen in de stoel van Lawrence Malstafs 
‘Mirror’. En er zijn nog tal van andere grootse, hedendaagse 
kunstwerken die door hun speelse karakter een hand uitsteken 
naar het publiek. 
De tentoonstelling vervult niet de doelstellingen van studie 
en educatie, die we als vanzelfsprekend eisen van een museum, 
maar die van het genoegen, ze komt tegemoet aan de zucht van 
het publiek naar het ondergaan van bijzondere belevenissen en 
gedenkwaardige gebeurtenissen. Er worden zelfs allerlei extra 
activiteiten georganiseerd om het publiek nog meer te laten 
beleven. Op deze manier evolueren we naar een 
commercialisering van de cultuur. 
Er wordt gestreefd ook kinderen bij de tentoonstelling te 
betrekken:  

‘Tegen de mening in dat gedichten en hedendaagse kunst ‘te moeilijk’ 
zouden zijn voor de jeugdige bezoekers, nodigt de Poëziezomer 2005 - 
in participatie met vzw Jeugd & Poëzie - drie begeleiders uit om de 
spontane gevoeligheid en verbeeldingskracht van 5 tot 15 jarigen aan 
het woord te laten door het inrichten van poëzie-ateliers. Er wordt 
geopteerd voor een 'grensverleggende' ontmoeting tussen jeugd, poëzie 
en kunst. 
Wat valt er te verzamelen aan indrukken en ervaringen langs een 
uitgestippeld parcours doorheen de Poëziezomer in Watou? Een team van 
enthousiaste begeleiders legt zijn oor te luisteren aan de grote 
verhalen van kinderen. De poëtische lens scherpgesteld en de fantasie 
warmgelopen trekken ze zich terug in een eigen atelier en gaat het 
jonge volkje zélf creatief aan de slag. Een eigen caroussel van 
verbeelding zal draaien…’1  

En ook voor leraren worden aparte activiteiten georganiseerd.  

‘Poëziezomer 2005 organiseert i.s.m. tijdschrift Klasse een 
lerarendag. Speciaal voor heel wat Vlaamse leerkrachten en hun 
kinderen (3-12 jaar) slaat de Poëziezomer zijn dichtbundels wagenwijd 
open. Verwacht je aan een professionele rondleiding, actieve 
beeldende workshops onder leiding van specialisten, gratis educatieve 

                                                

  

1 Officiële perstekst 2005  
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lespakketten van de workshops, open doekje voor realisaties gemaakt 
tijdens de diverse workshops, de tentoonstellingscatalogus en een 
welkomst- en afscheidsdrank…’  

Met onder andere deze activiteiten probeert men het ‘product’ 
aan te passen aan wat verondersteld wordt de verlangens van 
het publiek te zijn. Op deze manier kan men immers een publiek 
voor zich winnen en aan zich binden. 
‘Ik heb nooit gedacht aan het promotioneel, economisch, 
toeristisch aspect van de hele onderneming.’1 beweert Gwij 
Mandelinck in 2005. 
Maar in 2004 staat het volgende in de officiële perstekst:  

‘De promotie krijgt dit jaar nog een sterker internationaal karakter 
dan de vorige jaren. De catalogus wordt uitgewerkt in het Nederlands 
en Engels. Alle persberichten worden verspreid in het Nederlands, het 
Frans, het Engels en het Duits. Er wordt een originele affiche 
verspreid op 2.000 exemplaren.’2  

Mandelinck ontkent het commerciële karakter van de 
tentoonstelling door Watou te vergelijken met andere, 
gelijkaardige evenementen en te stellen dat Watou zich van hen 
onderscheidt door zijn introverte en intieme karakter.  

‘Ik denk dat zowel Beaufort als Literaal op een ander publiek mikken. 
Die evenementen zijn massaspektakels. Naar Watou ga je voor 
introspectie, verstilling.’3  

Met de tentoonstelling in Watou leeft het dorp terug op. 
Terwijl de omringende dorpen stilvallen en vergrijzen, is 
Watou tijdens de zomermaanden het centrum van activiteit en 
levendigheid. De tentoonstelling plaatste Watou op de kaart en 
bezorgde het een cultureel imago, dat nu verder wordt 
uitgebuit. Cafés, bistro’s en hotels openden hun deuren en wie 
kan, verhuurt een gastenkamer. ‘Het is een tweesnijdend 
zwaard’ heeft Mandelinck geleerd. ‘Watou is een bekend dorp, 
maar de naam wordt maximaal gecommercialiseerd. Het punt van 
verzadiging is stilaan bereikt.’4 Cornelis Van de Ven wijst 
alvast op het gevaar dat de commercialisering, en de bijgevolg 
grotere belangstelling, met zich meebrengt.  

                                                

  

1 Gwij Mandelinck in: CORNET, Pascal. ‘… niets zo paradijselijk als niet meer 
te bestaan’. De 25ste Poëziezomer van Watou, in: Poëziekrant, jaargang 29, 
nr. 4/ juli-augustus, 2005, pp. 12-21.  

2 Officiële perstekst Watou, Poëziezomer 2001: ‘Een lege plek om te blijven’.  

3 DE PRETER, Jeroen. ‘Meer dan de helft van kunstenaars Poëziezomer is hier 
onbekend’, in: De Morgen, 21 juni 2003, Cultuur en Wetenschap.  

4 Gwij Mandelinck in: DAENEN, Ward. Dorp op het einde van Vlaanderen, in: De Morgen, 
3 juli 2004, Cultuur en Wetenschap.  
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‘In het massatoerisme van het museum schuilt een contradictie. Kunst 
is in wezen geen collectief genot maar een intieme aangelegenheid, 
die men bij voorkeur individueel ervaart. De interactie tussen kunst 
en de bezoeker verdraagt geen dringende massa’s. Daarin onderscheidt 
zich het museum van de concertzaal. Een concert beleeft men 
gezamenlijk; een kunstwerk beleeft men alleen.’1  

Watou legt zichzelf een strop om de hals. Slechts met grote 
moeite vindt Mandelinck nog nieuwe locaties, en kan hij de 
huur voor de bekende locaties nog betalen. 
Tweederangsgalerietjes, derderangskunstenaars, antiek- en 
brocanteriemarkten vullen de leegte ’s winters op. Watou zal 
binnenkort het hele jaar door voor kunst, poëzie en 
belevenissen zorgen. Het aantrekkelijke exceptionele van het 
‘event’ verliest zo zijn kracht. Nog heel even en dan blijft 
alleen nog een schim van een event over.  
Tot nog toe zijn de variabelen steeds kunst en poëzie geweest. 
Ik vroeg hem of het misschien tijd werd ook eens van dorp te 
veranderen. Hij heeft er al over nagedacht, zegt hij. 

                                                

  

1 VAN DE VEN, Cornelis. Het museumgebouw, planning en ontwerp, in: Van De Ven, 
Cornelis(red.). Museumarchitectuur, Rotterdam, 010, 1978.  
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BESLUIT  
‘The sign [Welcome to fabulous Vegas] is like a “joy container” or a 
“pleasure announcer”. It seems to say: “You’re in Vegas now, you’re 
gonne have a great time and you’re gonne make a lot of money.” In a 
way it has nothing to do with the character of the place itself, 
which is just a little town in the middle of the desert, but 
everything with reputation and expectations.’1  

De Poëziezomer in Watou is een interessant initiatief. Vele 
keren was op ongewone plaatsen ‘grote kunst’ te zien en werden 
boeiende combinaties tussen kunstwerk en gedicht of kunstwerk 
en omgeving bewerkstelligd. Maar met de loop der jaren heeft 
zich aan de tentoonstelling een ‘reputatie’ gehecht die steeds 
meer neigt naar mythevorming. Curatoren, organisator, maar ook 
journalisten hebben getracht een beeld te vormen, een imago te 
creëren dat onherroepelijk de plaats van de eigenlijke 
gebeurtenis is gaan innemen en zijn rol in de perceptie gaat 
spelen. Watou als uitzonderlijke plek in de periferie waar het 
museum als instituut ondervraagd wordt, in het ‘hol van Pluto’ 
op een exotische afstand van de ‘beschaafde’ wereld waar de 
grens tussen kunst en leven doorbroken kan worden. Het tot de 
verbeelding sprekende Watou, het fabelachtige Watou, het 
fantastische Watou.   

Waar de Poëziezomer aanvankelijk steeds zocht naar verrassende 
interacties tussen kunst en poëzie, blijft men vanaf 1998 
vooral teren op ‘kunst in een amuseale omgeving’ en worden 
kunstwerken en gedichten meestal vrijblijvend naast elkaar 
geplaatst. Het besef dat de twee disciplines onverzoenbaar 
zijn lijkt de laatste jaren alleen maar gegroeid. Het doel van 
Watou is niet langer woord en beeld te laten versmelten, maar 
om de deuren van de perceptie open te zetten en het publiek 
een exceptionele belevenis te bezorgen, waarmee de 
ervaringsgerichte houding tegenover kunst alleen maar wordt 
gevoed. Kunst moet choqueren, ogenblikkelijke emoties 
losweken, onmiddellijk fascineren. Kunst als amusement en 
consumptie. De kunstwerken nemen plaats in een enscenering die 
zorgt voor pakkende momenten, beklijvende gebeurtenissen, 
vitale sensaties.  
Curatoren en ook sommige kunstenaars gaan bewust spelen met 
het landschap, de tegenstelling tussen natuur en cultuur, 
tussen het stedelijke en het rurale in dienst van de 
esthetische ervaring en als kritiek op de museale presentatie. 

                                                

  

1 Raoul Cordero in: DEMEESTER, Ann. Voorstelling van de deelnemende kunstenaars, in: 
Fink, Christoph (red.). Atlas der bewegingen: beweging #46, de Watouwandelingen + 
een mogelijkheid tot gids voor Watou Poëziezomer 2001 "Een lege plek om te 
blijven", Tielt, Poëziezomers Watou, 2001, pp. 201-227. 



 

118

Maar de ondervraging van het museum is veeleer een pose. Het 
is immers het museum zelf dat het offensief in scène heeft 
gezet en de grenzen van het toelaatbare aangeeft.  
Ook gaan curatoren niet langer alleen maar beschrijven, maar 
ook vóórschrijven. Engagement, activisme en avant-garde zijn 
voorbeelden van modieuze begrippen die vaak hun discours 
kleuren en die de houding van de kijker moeten reguleren.  Het 
geflirt met geëngageerde kunst kan daarenboven gezien worden 
als een soort van ontkenning van de institutionalisering. Het 
inspelen op de actualiteit en het gebruik van grensverleggende 
thema’s moeten de bezoeker duidelijk maken dat de 
tentoonstelling vooral niet mainstream is. Maar hoe meer de 
tentoonstelling zich settelt in een systeem, hoe luider de 
ontkennende en verbloemende verhalen klinken.  

Met deze thesis was het niet de bedoeling de tentoonstelling 
‘an sich’ te bevragen, maar wel de overtollige en vaak 
dwingende woordenvloed van de curator en organisator te 
plaatsen en hun keuzes en veranderingen te verklaren. Het 
concept van de Poëziezomer heeft zijn deugdelijkheid meermaals 
bewezen en heeft soms geleid tot ware openbaringen zowel op 
het gebied van kunst als op gebied van de poëzie. Dit gebeurde 
vooral wanneer de makers zelf veel inspraak hadden en dichter 
en kunstenaar toenadering zochten tot elkaar. Commerciële 
successen hebben de tentoonstelling echter meer en meer in de 
richting van het amusement gedwongen. Met het gebruik van 
tendentieuze thema’s, ervaringsgerichte ensceneringen en 
dogmatische verklaringen probeert de organisator hierop in te 
spelen waardoor de tentoonstelling soms de integriteit mist 
die van dergelijk project verwacht zou mogen worden. De 
commerciële druk zou de organisator echter niet mogen 
weerhouden steeds grondig te evalueren of de beoogde 
doelstellingen bereikt zijn en kritisch te reflecteren over de 
plaats van kunstwerk en gedicht. Op die manier zouden 
kunstwerk en gedicht weer voor zichzelf kunnen spreken en 
hoeven ze niet langer te figureren in een opgelegd nummertje 
ter bejubeling van organisator en curator.          
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Addendum  

Algemeen overzicht Poëziezomers

  

1980  Alternatieve Artiestenmarkt aan de Schreve   
17 Augustus 1980   
15 dichters, 15 kunstenaars   
Marktplein Watou + cafés  

1982  Alternatieve Artiestenmarkt aan de Schreve 
15 Augustus 1980 
15 dichters, Hedendaags Ballet van Brussel, schilders als Yvan 
Theys, dichters als José Vermeersch   
Marktplein Watou + cafés  

1983  Kunstanten/Varianten   
José Vermeersch,…    

1985  Visualia   
vooral Camiel Van Breedam  

1987  Materia   
Godfried Vervisch, Leo Copers, Dees De Bruyne,…  

1989  Kunst Verpand 
Luc Deleu, Hugo Heyrman, Nicole Van Goethem, Fred Bervoets,…  

1991  “Alleen in mijn gedichten kan ik wonen”   
29 juni – 8 september 1991   
25 dichters, 25 kunstenaars 
dorp, Douviehuis, wetshuis 
codadag: 8 september 1991, Douvietuin en Sint-Bavokerk  

1992  Dichters rond José Vermeersch   
4 juli – 6 september 1992   
70 kunstwerken van Vermeersch, 16 gedichten   
Visueel concept poëzie: Stéphane Beel en Bernard Van Eeghem   
1 locatie: het Douviehuis 
Catalogus: Mandelinck, Gwij (red.). Dichters rond José 
Vermeersch, Watou, Wek/Roep Cultuur, 1992.  

1993  Poëzie rond Roger Raveel   
3 juli – 5 september 1993   
29 kunstwerken van Raveel, 29 gedichten 
Visueel concept poëzie: Stéphane Beel en Bernard Van Eeghem 
1 locatie: het Douviehuis 
Catalogus: Mandelinck, Gwij (red.). Poëzie rond Roger Raveel, 
Watou, Wek/Roep Cultuur, 1993.  

1994  Beeldende kunstenaars rond de dichter Hugo Claus   
“Ga nu, verzen…” 
2 juli – 11 september 1994   
25 kunstwerken, 25 gedichten van Claus 



 

120

  
Visueel concept poëzie: Stéphane Beel en Bernard Van Eeghem   
Drie locaties 
Catalogus: Mandelinck, Gwij (red.). Hugo Claus: beeldende 
kunstenaars rond de dichter, Watou, Wek/Roep Cultuur, 1994. 
Codadag: 11 september 1994, Douvietuin  

1995  Dichters rond de beeldende kunstenaar Jan Fabre   
8 juli – 3 september 1995   
21 kunstwerken van Fabre, 21 gedichten   
Visueel concept poëzie: Jan Fabre   
3 locaties 
Catalogus: Mandelinck, Gwij (red.). Dichters rond de beeldende 
kunstenaar Jan Fabre, Antwerpen, De Bezige Bij, 1995. 
Codadag: 3 september 1995, Douvietuin  

1996  Wereld, je bent een geduldig woord   
6 juli – 8 september 1996   
Marcel Broodthaers, Roel D’Haese, Aernout Mik, Carlo Mistiaen   
30 kunstwerken, 30 gedichten 
Visueel concept poëzie: Gwij Mandelinck, Aernout Mik en Carlo 
Mistiaen   
4 locaties 
Catalogus: Bousset, Hugo (red.). Watou ’96. Wereld, je bent een 
geduldig woord, Dietsche Warande en Belfort, Leuven, vzw. 
Dietsche Warande en Belfort, jg. 141, nr.3 / juni, 1996. 
Codadag: 1 september 1996, Douvietuin  

1997  Omtrent Panamarenko   
‘miljardair van de droom’   
29 juni – 7 september 1997   
18 kunstwerken van Panamarenko, 18 gedichten   
3 locaties 
Catalogus: Mandelinck, Gwij (red.). Omtrent Panamarenko, Watou 
’97, Poëziezomers Watou, 1997. 
Codadag: 7 september 1997, Douvietuin  

1998  ‘Voor het verdwijnt en daarna…’   
S.M.A.K. in Watou   
28 juni – 6 september 1998   
Curator beeldende kunst: Jan Hoet   
Curator poëzie: Gwij Mandelinck   
Regie gedichten: Sam Bogaerts en Herman Verschelden   
38 kunstwerken, 43 gedichten   
5 locaties 
Catalogus: De Dauw, Norbert & Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. 
in Watou 'Voor het verdwijnt en daarna', Leuven, Poëziezomers 
Watou, 1998. 
Codadag: 6 september 1998, Blauwhuys  

1999  Serendipiteit 
Op de grenzen van Europa. Sur les frontières de l’Europe. On 
the borders of Europe.    
27 juni – 5 september 1999 
Curator beeldende kunst: Giacinto Di Pietrantonio   
Curator poëzie: Gwij Mandelinck 
Regie gedichten: Jean-Pierre Rondas, stem: Dirk Roofthooft   
21 kunstwerken, 27 gedichten 
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5 locaties 
Catalogus: Di Pietrantonio, Giacinto & Mandelinck Gwij (reds.). 
Serendipiteit. Door toeval en intelligentie datgene vinden wat 
je niet zoekt, Leuven, Poëziezomers Watou, 1999.   
Codadag: 5 september 1999, Douvietuin   

2000  Storm Centres   
1 juli – 10 september 2000 
Curator beeldende kunst: Jan Hoet en Ann Demeester   
Curator poëzie: Gwij Mandelinck 
Regie gedichten: Jean-Pierre Rondas, stem: Dirk Roofthooft   
Visueel concept poëzie: Johan De Cockere 
40 kunstwerken, 43 gedichten   
8 locaties 
Catalogus: Demeester, Ann, Haerynck, Jan & Mandelinck, Gwij 
(red.). Storm Centres. Poëziezomer 2000. 20 jaar Watou, 
Mariakerke/Gent, Poëziezomers Watou, 2000. 
Confrontaties met Jan Hoet: 29 en 30juli, 13 augustus en 2 en 3 
september 2000, Sint-Bavokerk 
Codadag: 10 september 2000, Douvietuin  

2001 “Een lege plek om te blijven…” 
1 juli – 9 september 2001 
Curator beeldende kunst: Ann Demeester en Pier-Luigi Tazzi   
Curator poëzie: Gwij Mandelinck 
Regie gedichten: Jean-Pierre Rondas 
Regie video’s: Martin Coenen   
Visueel concept poëzie: Stéphane Beel en Jan De Vylder 
33 kunstwerken, 38 gedichten   
8 locaties 
Catalogus: Fink, Christoph (red.). Atlas der bewegingen: 
beweging #46, de Watouwandelingen + een mogelijkheid tot gids 
voor Watou Poëziezomer 2001 "Een lege plek om te blijven", 
Tielt, Poëziezomers Watou, 2001. 
Confrontaties met Jan Hoet: 17 en 18 augustus 2001, Sint-
Bavokerk   
Codadag: 9 september 2001, op diverse locaties  

2002  Tabula ‘Er is alles in de wereld het is alles’   
29 juni – 8 september 2002 
Curator beeldende kunst: Philippe Van Cauteren   
Curator poëzie: Gwij Mandelinck 
Regie gedichten: Jean-Pierre Rondas  
Regie video’s: Martin Coenen 
Visueel concept poëzie: Niek Kortekaas 
12 kunstwerken, 48 gedichten   
6 locaties 
Catalogus: Mandelinck, Gwij & Van Cauteren Philippe. Tabula. Er 
is alles in de wereld, het is niets, Tielt, Poëziezomers Watou, 
2002. 
‘Dichters in levenden lijve’ (variant op de codadag): 28/7 
Rutger Kopland; 4/8 Eva Gelach; 11/8 Gerrit Komrij; 15/8 Peter 
Verhelst; 18/8 Anton Korteweg, 25/8 Eddy Van Vliet, 1/9 Stefan 
Hertmans, 8/9 Hugo Claus.  

2003  Opzij van het kijken 
6 juli – 7 september 2003 
Curator beeldende kunst: Jan Hoet en Michel Dewilde 
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Curator poëzie: Gwij Mandelinck 
Regie gedichten: Jean-Pierre Rondas  
Regie video’s: Martin Coenen 
Visueel concept poëzie: Gwij Mandelinck 
36 kunstwerken, 39 gedichten   
7 locaties 
Catalogus: Dewilde, Michel, Haerynck, Jan & Mandelinck, Gwij 
(reds.). Opzij van het kijken. Watou Poëziezomer 2003, Gent, 
vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2003.   
Zondagen in augustus en september: optreden dichter  

2004  ‘Als een deur zonder huis die nog openstaat’ 
4 juli – 5 september 2004 
Curator beeldende kunst: Jan Hoet en Lieven Declerck   
Curator poëzie: Gwij Mandelinck 
Regie gedichten: KLARA  
Regie video’s: Martin Coenen 
Visueel concept poëzie: 51N4Espace Producers 
35 kunstwerken, 40 gedichten   
6 locaties 
Catalogus: Haerynck, Jan, Haerynck Maria, Hondekijn, Agnes & 
Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur zonder huis die nog 
openstaat’. Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-
Kunstzomers Watou, 2004.   
Codadag: Hommage aan Claus, 5 september 2004, Sint-Bavokerk  

2005  Nous le passage 
3 juli – 11 september 2005 
Curator beeldende kunst: Lieven Declerck en Cis Bierinckx   
Curator poëzie: Gwij Mandelinck 
Regie gedichten: KLARA 
Visueel concept poëzie: Koen Van Synghel 
30 kunstwerken, 40 gedichten   
5 locaties 
Catalogus: Mandelinck, Gwij (red.). Nous le passage. Watou 
2005, Watou, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers Watou, 2005.   
Codadag: 28 augustus 2005, Douvietuin   
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Afbeeldingen

  
I. De Poëziezomer  

  

afb. I-1. Anne-Britt Rage, Fort Europa, in Watou in 2000.  

In: Demeester, Ann, Haerynck, Jan & Mandelinck, Gwij (red.). Storm Centres. Poëziezomer 2000. 
20 jaar Watou, Mariakerke/Gent, Poëziezomers Watou, 2000.   

  

afb. I-2. Stéphane Beel, De lege plek, Watou 2001.  

In: bijlage bij: Fink, Christoph (red.). Atlas der bewegingen: beweging #46, de 
watouwandelingen + een mogelijkheid tot gids voor Watou Poëziezomer 2001 "Een lege plek om te 
blijven", Tielt, Poëziezomers Watou, 2001 
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II. De Curator   

   

afb. II-1. Mario Merz, Installatie (Chambres d’Amis), 1986.  

In: KOCHANEK, Stefan & VAN BELLINGEN, Stef. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent, Brugge, 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen i.s.m. het S.M.A.K., 1999. 
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afb. II-2. Mario Merz, Installatie (Chambres d’Amis), 1986, in Watou in 
1998.  

In: De Dauw, Norbert & Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het verdwijnt en 
daarna', Leuven, Poëziezomers Watou, 1998.      
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afb. II-3. Mario Merz, Installatie (Chambres d’Amis), 1986, in Watou in 
1998.  

In: De Dauw, Norbert & Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het verdwijnt en 
daarna', Leuven, Poëziezomers Watou, 1998.       
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afb. II-4. Peter De Cupere, ‘Zonder Titel’, Watou 1998.  

In: De Dauw, Norbert & Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het verdwijnt en 
daarna', Leuven, Poëziezomers Watou, 1998.  
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III. De Kunstenaar       

  

afb. III-1. Pieter Vermeersch, ‘Zonder titel’, Watou 2004.  

In: Haerynck, Jan, Haerynck Maria, Hondekijn, Agnes & Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur 
zonder huis die nog openstaat’. Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers 
Watou, 2004.      
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afb. III-2. Jan De Cock, Randschade – Figuur: 5 (Grensland), Watou 2001.  

In: Fink, Christoph (red.). Een mogelijkheid tot catalogus voor Watou Poëziezomer 2001 "Een 
lege plek om te blijven". (deel 2). Catalogus van de werken, Tielt, Poëziezomers Watou, 2001.   
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IV. Het gedicht         

  

afb. IV-1. Rutger Kopland & Frank Liefooghe, Jonge Sla, Watou, 1991  

In: LAPIERE, Sigrid. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Poëziezomer in Watou, in: 
Poëziekrant, jaargang 15, nr. 4 / juli-augustus, 1991, pp. 2-5.             
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afb. IV-2. Jan Fabre, Theezakjeskamer (remake uit 1978), Watou 1995.  

In: Demeester, Ann, Haerynck, Jan & Mandelinck, Gwij (red.). Storm Centres. Poëziezomer 2000. 
20 jaar Watou, Mariakerke/Gent, Poëziezomers Watou, 2000.          
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afb. IV-3. Aernout Mik, De blauwe zinkput, Watou, 1996  

In: Bousset, Hugo (red.). Watou ’96. Wereld, je bent een geduldig woord, Dietsche Warande en 
Belfort, Leuven, vzw. Dietsche Warande en Belfort, jg. 141, nr.3 / juni, 1996.          
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afb. IV-4. Niek Kortekaas, visualisering gedichten, Watou 2002.  

In: Mandelinck, Gwij & Van Cauteren Philippe. Tabula. Er is alles in de wereld, het is niets, 
Tielt, Poëziezomers Watou, 2002. 
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afb. IV-5. Tiong Ang, Ray! Ray! Ray!, Watou, 1999 met gedicht van Esther 
Jansma.  
Zoals verschenen in de Poëziekrant.  

In: ROELANDT, Els. Serendipiteit. De internationale Poëziezomer van Watou, in: Poëziekrant, 
jaargang 23, nr. 4/ juli-augustus, 1999, pp. 8-15. 
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V. Het dorp  

  

afb. V-1. Jan Fabre, ‘Zal hij voor altijd met gesloten voeten staan’, 1997, 
in Watou in 1998.  

In: De Dauw, Norbert & Mandelinck, Gwij (red.). S.M.A.K. in Watou 'Voor het verdwijnt en 
daarna', Leuven, Poëziezomers Watou, 1998.   
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afb. V-2. Richard Serra, Equal Parallel and Right Angle Elevation, 1973, in 
Watou in 2004.   

In: Haerynck, Jan, Haerynck Maria, Hondekijn, Agnes & Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur 
zonder huis die nog openstaat’. Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers 
Watou, 2004.  
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afb. V-3. Carl Andre, Cedarose –Western Red Cedar, 1986, in Watou in 2004.  

In: Haerynck, Jan, Haerynck Maria, Hondekijn, Agnes & Mandelinck, Gwij (reds.). ‘Als een deur 
zonder huis die nog openstaat’. Watou Poëziezomer 2004, Gent, vzw. Poëziezomers-Kunstzomers 
Watou, 2004.  
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afb. V-4. Surasi Kusolwong, An empty place to play (Ta-kraw), Watou 2001.   

In: Fink, Christoph (red.). Een mogelijkheid tot catalogus voor Watou Poëziezomer 2001 "Een 
lege plek om te blijven". (deel 2). Catalogus van de werken, Tielt, Poëziezomers Watou, 2001.      
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Aangehaalde gedichten

    

A. Jonge sla

  

Alles kan ik verdragen, 
het verdorren van bonen, 
stervende bloemen, het hoekje 
aardappelen, kan ik met droge ogen 
zien rooien, daar ben ik 
werkelijk hard in.  

Maar jonge sla in september, 
net geplant, slap nog, 
in vochtige bedjes, nee.  

Rutger Kopland  

KOPLAND, Rutger. Alles op de fiets, Amsterdam, Uitgeverij Van Oorschot, 1969.    

B. De lege plek

  

Ga nu maar liggen liefste in de tuin,  
de lege plekken in het hoge gras, ik heb  
altijd gewild dat ik dat was, een lege  
plek voor iemand, om te blijven.   

Rutger Kopland  

KOPLAND, Rutger. De lege plek, in: Fink, Christoph (red.). Gedichten. Watou Poëziezomer 2001 
"Een lege plek om te blijven". (deel 2), Tielt, Poëziezomers Watou, 2001.   
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C. De tafel en het raam

  
iemand is gaan zitten aan de tafel  
en langzaam gebeurt het  
langzaam verdwijnt hij 
uit zijn gedachten gaat hij  
vergeten  

de tafel is leeg en het is alsof de leegte 
in hem binnendringt  
hem vervult  

langzaam gaat hij met zijn ogen 
tegen de muur omhoog naar het raam 
naar het uitspansel over het dorp  

ziet hij de vogels van de hemel 
hoe zij dwalen rond de toren van de kerk 
en de wolken hoe zij voorbijwaaien  

denkt hij ik ben alles wat ik zie  

Rutger Kopland  

KOPLAND, Rutger. De Tafel en het raam, in: Mandelinck, Gwij & Van Cauteren Philippe. Tabula. 
Er is alles in de wereld, het is niets, Tielt, Poëziezomers Watou, 2002.     

D. En de maan

  

En de maan een masker van mysterie over uw gelaat. 
Alle klanken klinken anders 
Wanneer gij komt 
Wanneer gij binnentreedt dalen alle stemmen, 
Niemand ziet u binnentreden. 
Niemand weet wanneer gij zijt gekomen, 
Tenzij plotseling, ziende dat alles in zich keert, 
Dat alles lijn en kleur verliest, 
En dat in de nog helderblauwe hoge hemel, 
Duidelijke sikkel reeds, of witte schijf, of enkel een nieuw licht dat 
komt,  

De maan tot werkelijkheid wordt.  

Fernando Pessoa  

PESSOA, Fernando. En de maan, in: Demeester, Ann, Haerynck, Jan & Mandelinck, Gwij (red.). 
Storm Centres. Poëziezomer 2000. 20 jaar Watou, Mariakerke/Gent, Poëziezomers Watou, 2000. 
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E. Tweespraak in de herfst

  
Omhooggerezen uit de grond der tranen 
Zien wij dit land, gelijk ons eigen peinzen. 
-‘In bruine hoeven midden blauwe weiden 
slapen de mensen met hun vee vergaderd.’  

Wij schrijden door de nacht, gehuld in nevels, 
Om met de maan onzichtbaar te vergrijzen. 
-‘Het water rilt van ver-gehoorde treinen, 
het gras geurt killer van vertreden netels.’  

Wij worden oud en zo gaat alles zwijgen 
Wat niet onthoudbaar blijft met kinderogen. 
-‘De kam der hanen hangt gelijk de rozen, 
de hoven gaan niet altijd keurig blijven.’  

Maurice Gilliams  

GUILLIAMS, Maurice. Tweespraak in de herfst, in: Demeester, Ann, Haerynck, Jan & Mandelinck, 
Gwij (red.). Storm Centres. Poëziezomer 2000. 20 jaar Watou, Mariakerke/Gent, Poëziezomers 
Watou, 2000.  
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www.voshaar.com/smak.html, 2003.   

http://www.kunsthuissyb.nl/recensies.html
http://www.voshaar.com:
http://www.voshaar.com/smak.html
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